फलेवास नगरपाललका

तेस्रो नगरसभामा प्रस्तुत
आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ को

प्रस्ताववत वजेट तथा कार्िक्रम
1

सभाध्र्क्ष महोदर्,
१.

सविप्रथम म र्ो सम्माननत सभामा सददर्ौं दे खि संघीर् लोकतान्त्रिक गणतरिको स्थापनाको

अवर्िमा जनतको हक, अर्िकार, समद्
ृ िी र िुसीका लार्ग आफ्नो ज्र्ानको आहुनत ददने संपूणि ज्ञात
अज्ञात सदहदहरुको स्मरण गदै भावपूणि श्रद्िारजलल अपिण गदि छु । वास्तववक साविभौमसत्ता संपरन
नेपाली नागररकको प्रत्र्ाभत
ू गनि लामो समर्दे खि ववलभरन कालिण्डमा ववलभरन ववद्रोह,
जनआरदोलन, जनर्ुद्ि , मिेस आरदोलन माफित हजारौ नागररकको वललदानी रहे को स्मरण गदै

प्राप्त उपब्िीको संवद्र्िन, प्रविद्िन र उपर्ोगको ददशामा अगाडी वढन हामी सवैलाई प्रेरणा लमलोस ् ,
कामना गदि छु ।
२.

नागररकको साथ सँगै ववकास भरने अविारणाको शरु
ु वात भएको छ । नागररकले आफ्नो

नन्त्जकको सरकार माफित साविभौम अर्िकारको उपर्ोग गरररहे का छन ् । नागररकका वास्तववक
आवश्र्कताको पदहचान गरी नतनीहरुलाई संवोिन गनि नगरकार्िपाललका क्रक्रर्ाशील छ । मागमा

आिाररत कार्िक्रमको कार्ािरवर्नवाट ववकासमा नागररकको अपनत्व र स्वालमत्व स्थापना हुरछ ।
ववकासमा दीगोपना आउँ छ, ववकासमा जनसहभार्गता अलभवद्
ृ िी हुरछ । सवै नागररकहरुको साथ,
समथिन र सहर्ोग माफित फलेवास नगरकार्िपाललकाको आगामी आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ को प्रस्ताववत
वजेट तथा कार्िक्रम र्स सम्माननत नगर सभा समक्ष प्रस्तुत गनि पाँउदा मलाई िुसी लागेको छ ।
३.

अव म गत वर्िको र्थाथि आर् व्र्र्को समीक्षा प्रस्तुत गदि छु ।

आम्दानी तर्फ
आ.व. ०७३÷०७४ मा २०७३ चैि १८ दे खि २०७४ असार मसारत सम्म माि र्स नगरपाललकाबाट
आर्थिक कारोवार भएकोमा साववक गाउँ ववकास सलमनतको साववक न्त्जम्मेवारी ९३ लाि ८ हजार २ सर्
१६ रुपैर्ा ९६ पैसा रहे को र्थर्ो । सोही वर्िको आम्दानी ४ करोड ३७ लाि ९६ हजार ५ सर् ६० रुपैर्ा ८५
पैसा गरी जम्मा आम्दानी ५ करोड ३१ लाि ८२ हजार ७ सर् ७७ रुपैर्ा ८१ पैसा भएको छ । जन
ु
आम्दानी नगरकार्िपाललकालाई प्राप्त रु. १ करोड समेत हो ।
खर्फ तर्फ
साववक गाउँ ववकास सलमनत (१–११ वडा) को २०७४ असार मसारत सम्मको िचि र र्स
नगरकार्िपाललकाको कार्ािलर्को ०७४ असार मसारत सम्मको िचि ४ करोड ७२ लाि ४० हजार ८ सर्
८१ रुपैर्ा भई मौज्दात रहे को नगरकार्िपाललकाको लार्ग प्राप्त १ करोड रुपैर्ा मध्र्े ५४ लाि १५ हजार
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४ सर् १ र साववक गाउँ ववकास सलमनत (१–११ वडाको) को ५लाि २६ हजार ४ सर् ९५ रुपैर्ा गरी
जम्मा ४९ लाि ४१ हजार ८ सर् ९६ रुपैर्ा ५९ पैसा चालु आ.व. ०७४÷७५ मा साररएको छ, जन
ु गत
वर्िको बाँकी मौज्दात अनुमान रु. ७६ लाि भरदा १८ लाि ५८ हजार १ सर्४ रुपैर्ाले कम भएको छ ।
लेखापरीक्षण प्रततवेदन
आ.व. ०७३।०७४ को आर्थिक श्रेस्ता को.ले.नन.का.बाट आरतररक लेिा पररक्षण एवं म.ले.प. कार्ािलर्बाट
लेिा पररक्षण भई प्रनतवेदन समेत प्राप्त भएको छ । केही पेश्की बेरुजु दे खिएकोमा बेरुजु फछौटको
लार्ग पिाचार समेत भएको छ भने प्रारन्त्म्भक बेरुजक
ु ो प्रनतक्रक्रर्ा समेत समर्मा नै पठाई सक्रकएको छ
। पठाउनु पने आर्थिक वववरणहरु सम्वन्त्रित ननकार्मा पठाई सक्रकएको छ ।

र्ालु आ.व. ०७४।०७५ को जम्मा वार्षफक बजेट
वववत्तर् समाननकरण तफि

१६ करोड ५० लाि ५४ हजार

ससति चालु अनद
ु ान

१८ करोड४१ लाि ९६ हजार

आरतररक राजश्वबाट

१ करोड २० लाि

राजश्व बाँडफाँडबाट

१० लाि

गत वर्िको मौज्दात

७६ लाि

अरतर स्थानीर् तहबाट प्राप्त

१० लाि

जनसहभार्गता

५० लाि

जम्मा

३७ करोड ५८ लाि ५० हजार

०७४ पौर् मसारत सम्मको र्थाथि आर्थिक न्त्स्थनत


उल्लेखित बजेट अनम
ु ान गररएकोमा चालु आ.व.को दोश्रो चौमालसक २०७४ पौर् मसारत सम्म

वववत्तर् समाननकरण र ससति अनद
ु ान ६६ प्रनतशत ननकासा भैसकेको छ र बाँकी तेश्रो
चौमालसकमा ननकाशा हुने ननन्त्श्चत छ ।
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त्र्सैगरी आरतररक राजश्व तफि १ करोड २० बीस लाि अनुमान गररएकोमा २०७४ पौर्

मसारत सम्म जम्मा ३ लाि ३० हजार ५ सर् ४२ रुपैर्ा माि संकलन भएको छ । जन
ु लक्ष्र्
भरदा ज्र्ादै रर्ून हो । चालु आ.व. मा एक्रककृत सम्पवत्त कर लगाउने भनी बजेट समेत
ववननर्ोजन भएको र सो सम्वन्त्रि कार्ि प्रक्रक्रर्ा अगाडी बढे को भएपनन र्स वर्ि अपेक्षक्षत
रुपमा राजश्व उठ्ने संभावना भने रर्न
ू दे खिरछ ।


गत वर्िको मौज्दात ७६ लाि अनम
ु ान गररएकोमा जम्मा ५९ लाि ६१ हजार ८ सर् ९६ रुपैर्ा
माि बाँकी रही सोही रकम चालु वर्िको वजेटमा समावेश भएको छ ।



राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुनु पने १० लाि रुपैर्ा र अरतर स्थानीर् तहबाट प्राप्त हुनु पने
राजश्व प्रदे श सभा गठन नभएको कारणबाट प्राप्त हुन नसकेको ६% आगामी आ.व.को राजश्व
बाँडफाँडको लसललङ प्राप्त भएको व्र्होरा सम्मननत सभा समक्ष प्रस्तत
ु गनि चाहरछु ।



जनसहभार्गता, ववकास ननमािण र पव
ू ाििार ववकास कार्िमा ५ दे खि २० प्रनतशत सम्म
जनश्रमदान गने नगरकार्िपाललकाको ननणिर् भए अनस
ु ार कार्ि भैरहे को छ ।



चालु आर्थिक वर्िको दोश्रो चौमालसक २०७५ पौर् मसारत सम्मको वववत्तर् समानीकरण तफि

र्थाथि िचि २ करोड १ लाि ५३ हजार २ सर् ५७ रुपैर्ा भएकोमा पँज
ू ीगत िचि भरदा चालु िचि
बढी भएको छ । सामान्त्जक सरु क्षा भत्ता आ.व. ०७४।०७५ को प्रथम र दोस्रो चौमालसक ववतरण
भैसकेको छ भने तेश्रो चौमालसक ननन्त्श्चत समर्मा ववतरण गररने छ जसको लार्ग बजेट
केरद्रबाट प्राप्त भैसकेको छ ।


र्सैगरी सशति चालु अनुदान तफि २०७४ पौर् मसारत सम्म ७ करोड ९० लाि २६ हजार ५ सर्
४ रुपैर्ा िचि भै कुल बजेटको लगभग ४३ प्रनतशत िचि भएको छ ।



चालु आ.व.को संशोर्ित अनुमाननत बजेट लमनत २०७५ जेठ २४ गते बसेको दोश्रो नगरसभामा

पेश भई पारीत समेत भैसकेको हुँदा संशोर्ित बजेट र्स सभामा पेश नगरे को व्र्होरा स्मरण
गराउँ दछु ।

आगामी आर्थिक वर्िको वजेटको सोच तथा लक्ष्र्
४.

दीगो, समरर्ार्ीक, समावेशी ववकास माफित लोकतान्त्रिक समाजवाद उरमि
ं कृत
ु र सस
ु स्

५.

सि
ु ी, िुसी तथा आफ्नो अर्िकार प्रनत सचेत र आफ्नो कतिव्र् प्रनत जागरुक नागररक माफित

नगरको ननमािण गने वजेटको सोच रहे को छ ।

नगरको सवािङ्गीण ववकास गनुि वजेटको लक्ष्र् रहे को छ ।
६.

कल्र्ाणकारी कार्िक्रम माफित सामान्त्जक समावेशीकरण, ववकासमा सवै नागररकको

मल
ू प्रवाहीकरण, सामान्त्जक रर्ार् सदहतको अर्थिक समद्
ृ िी, उपलब्ि सािन स्रोत र अवसरको

रर्ार्ोर्चत ववतरण, दीगो ववकासमा आिाररत पव
ू ाििार ननमािण, ववकासमा सवै साझेदारहरु सँग

सहकार्ि, समरवर् तथा सहर्ािा, सवै क्षेिमा सश
ु ासनको प्रत्र्ाभनू त गने ददशामा वजेट केरद्रीत रहे को
छ।
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सभाध्यक्ष महोदय,
७.

नेपाल पक्ष राष्ट् भएर अरतरािन्त्ष्टिर् जगतमा गरे को प्रनतवद्िता तथा अलभसरिीहरु, दीगो

ववकास लक्ष्र्, ववकासशील मल
ु क
ु मा स्तरोरननत हुने रान्त्ष्टिर् लक्ष्र्,नेपालको संवविानमा ननददि ष्टट
मौललक हक तथा नागररक कतिव्र्, संवविानले ववरर्ास गरे को स्थानीर् सरकारको अर्िकार क्षेि,
नेपालको चौिौ र्ोजनाले तोकेका प्राथलमकताहरु,स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ , आगामी
आर्थिक वर्िका लार्ग संघीर् सरकारको नीनत तथा कार्िक्रम ,संघीर् सरकारको कार्िक्रम तथा वजेट,
प्रदे श सरकारको नीनत तथा कार्िक्रम , प्रदे श सरकारको कार्िक्रम तथा वजेट, नेपाल सरकारले
प्रकाशन गरे को वजेट तजम
ुि ा ददग्दशिन लगार्त स्थानीर् नागररकको माग, चाहना तथा आवश्र्कता,
ववज्ञहरुको

सझ
ु ाव,

स्थानीर्

सरकारमा

भएको

सािन

स्रोतको

उपलब्िता

तथा

र्स

नगरकार्िपाललकाको आ.व. २०७५।०७६ को पाररत नीनत तथा कार्िक्रमलाई प्रमि
ु आिार मानी र्ो
वजेट ननमािण गरे को छु ।

८. फलेवास नगरपाललकाको सवािङ्गीण ववकासका लार्ग ववववि चन
ु ौनतहरु रहे को पाइरछ । फलेवास
नगरपाललकाका ववद्र्मान चुनौनतहरु र्स प्रकार प्रस्तुत गरे को छु ।


कठीन भौगोललक अवस्था र छररएको वस्ती



भौगिलभक अध्र्र्न अनुसार जोखिमपूणि स्थान



उत्पादनशील जनशन्त्ततको पलार्न



भौनतक पूवाििारको रर्ूनता



वजेट कार्ािरवर्न क्षमतामा वद्
ृ िी तथा साविजननक ननमािण कार्िमा उत्तरदानर्त्व
प्रवद्र्िन

९.



सवै शासकीर् साझेदारहरुको सामान्त्जक उत्तरदानर्त्व लसजिना



समग्र शासन प्रकृर्ामा सश
ु ासन कार्म गरी पण
ू ि नागररक सरतन्त्ु ष्टट प्रदान

प्रस्तुत चुनौनतहरुको वावजत
ु पनन ननम्न सवल पक्षहरुको ववद्र्मानताले र्ी चन
ु ौनतहरुको

रर्ूनीकरणमा सहर्ोग पुग्ने अपेक्षा गरे को छु ।





सस
ु प्ु त अवस्थामा रहे को प्रर्ाप्त प्रकृनतक स्रोत सािनको ववद्र्मानता
ववकास प्रनत नागररकको सकरात्मक सोच , िारणा तथा मारर्ता

गरु
ु र्ोजनाको ननमािण पश्चात र्ोजनावद्ि नगर ववकासको संभावना िुला
भौगोललक, साँस्कृनतक एवं जैववक वववविताको अनुपम संगम



रे लम्र्ारस पर्ािप्त लभत्रिने भएकोले नगरको सवािङ्गीण ववकासमा उपर्ोग



वैदेलशक रोजगारवाट प्राप्त नववनतम ज्ञान, सीप, प्रववर्ि तथा प्रववृ त्तको समाज
ववकासमा उपर्ोग,



सामान्त्जक ऐतर्वद्िता, भाइचारा एवं सद्भाव

१०. आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ का वजेटका उद्िेश्र्हरु ननम्नानस
ु ार छन ् ः
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समावेशी, समरर्ार्ीक, तथा नागररक केरद्रीत ववकास माफित नागररक िुसी तथा
सि
ु ीपनको लसजिना



लक्षक्षत कार्िक्रम ,पूवाििार ववकास तथा सामान्त्जक ववकास माफित दीगो रुपमा गररवी
ननवारण



लप्ु त अवस्थामा रहे का प्राकृनतक स्रोत सािन, मानवीर् संभावना तथा सामान्त्जक
पंज
ू ीको पदहचान, ववकास तथा नगरको सवािङ्गीण ववकासमा उपर्ोग



प्राप्त रे लम्र्ारसको उत्पादनशील क्षेिमा उपर्ोग



सरु क्षक्षत, गण
ु स्तरीर् तथा नागररकमैिी सर
ु दर फलेवास नगरको ननमािण



सेवाग्राहीमैिी सेवा ववतरण प्रणालीको स्थापना र मस्
ु कान सँगै सेवा माफित शासकीर्
प्रणालीमा सश
ु ासन कार्म

११.

प्रस्तुत गररएका उद्िेश्र्हरुको व्र्वहाररक रुपारतरणका लार्ग वजेटका ननम्न प्राथलमकताहरु

ननिािरण गरे को छु :


लशक्षा, स्वास््र् लगार्त समग्र सामान्त्जक समावेशीकरण र लैंर्गक समामनता
जस्ता क्षेिको पूवाििार ववकास






सडक, िानेपानी, लसंचाई जलववद्र्ुत जस्ता प्रमि
ु पूवाििार क्षेिको ववकास

कृवर् क्षेिको आिुननकीकरण, ववववर्िकरण, र्ान्त्रिकरण र व्र्ावसानर्कीकरण
नागररकका आिारभत
ू आवश्र्कताको पररपूनति{

पर्िटन तथा साँस्कृनतक पूवाििारको ववकास तथा प्राकृनतक स्रोतसािनको महत्तम र
ददगो उपर्ोग तथा वातावरण संरक्षण र ववपद् व्वर्स्थापनमा लशघ्र सम्वोिन,




स्थानीर् सरकारको शासन व्र्वस्थापनमा सश
ु ासनको प्रत्र्ाभनू त
वजेट कार्ािरवर्नको क्षमता अलभवद्
ृ िी,

सभाध्र्क्ष महोदर्,
१२. अव म नगरका प्रस्तुत चुनौनत, उद्िेश्र् र प्राथलमकताको आिारमा रहे र कृवर्, पर्िटन पूवाििार
र रोजगार : सर
ु दर फलेवास समद्
ृ िीको आिार भरने नारालाई व्र्वहाररक रुपारतरण गनि फलेवास
नगरकार्िपाललकाको अर्थिक वर्ि २०७५।०७६ को वजेट तथा कार्िक्रम प्रस्तुत गदि छु ।
भौनतक पूवाििार ववकास
१३.

चालु आर्थिक वर्िमा ननमािणार्िन सडकहरुको ननमािण तथा स्तरोरननत कार्िलाई ननररतरता

ददइनेछ । प्रदे श नं ५ र कणािली प्रदे श सँग सहज आवागमन स्थापना गरी र्स क्षेिको आर्थिक
समद्
ृ िी , सामान्त्जक तथा साँस्कृनतक संजाललकरणमा महत्वपूणि भलू मका राख्ने नगरको लभत्रि
चक्रपथको रुपमा

ननमािणार्िन दे ववस्थान, शंकरपोिरी, थाापाठाना, काकीनेटा ,भगाँरा ,ठानामौला,

6

ललमीठाना, िानीगाँउ सडक िण्डको ननमािण तथा स्तरोरननतका लार्ग प्रदे श सरकारको समेत
साझेदारी हुने गरी रु १ करोड ५० लाि ववननर्ोजन गरे को छु ।
१४.

फलेवास नगरपाललकाको पदहलो नगरसभाले पररकल्पना गरे को वादहरी चक्रपथ भज
ु ेलस्वाँरा ,

पतेर्ार, मडु डकुवा,कुघाि , श्रीकाङ्ग, अम्डी,पाङराङ, कुघाि डाँडा , सललनिारा,वेतेहानी, थापाठाना सडक
िण्डको ननमािण तथा स्तरोरननतका लार्ग रु ६० लाि ववननर्ोजन गरे को छु । र्सवाट नगरका दग
ि
ु म
स्थानमा रहे का नगरवासीहरुलाई नगर केरद्र तथा अरर् क्षेिमा र्ातार्ातको सवु विामा पुग्नेछ ।

१५. फलेवास नगरपाललकाको लभत्रि भागमा रहे को समथर भभ
ू ागलाई र्ातार्ातमा संजालीकरण गनि
केरद्र चक्रपथ िौला, चरदनी, दढक, राहाले,मडु डकुवा, झकलक, हुँदै पन
ु िौला जोडने सडक
स्तरोरननतका लार्ग रु ३० लाि छु्टाएको छु ।
१६.

नगरका ववलभरन भागहरुमा सहज , सरु क्षक्षत तथा गण
ु स्तरीर् र्ातार्ातको ववकास तथा

ववस्तार गने हाम्रो नीनत अनुसार चालु आर्थिक वर्िमा ननमािण भै रहे का सडक तातोपानी,
रुग्दी,चुचनदे उराली

सडक,

लसरकाङ,

पाङराङ

,सलु लकोट

सडक,

लललमठाना

,

अचिले

,

लसरुवारी,थापाठाना सडक, कुघाि, फल्ला, ठुलास्वाँरा हुँदै वादहरी चक्रपथ जोडने सडकहरुको ननमािण
तथा स्तरवद्
ृ िीका लार्ग रु ४५ लाि ववननर्ोजन गरे को छु । साथै नगरलभिका वडास्तरीर्
सडकहरुको ममित, ननमािण तथा स्तरोरननतका लार्ग ६५ लाि ववननर्ोजन गरे को छु ।

१७. नगरमा रहे का काठका पोललाई फलामे पोलवाट ववस्थापन गनि एवं ववद्र्ुतका अरर् सामग्री
व्र्वस्थापन गरी ववद्र्ुतको सहज आपूनतिका लार्ग रु ३० लाि ववननर्ोजन गरी ननररतरता ददएको
छु । ववद्र्नु तकरणको ववकासले अरर् पव
ू ाििार तथा ववकासका आर्ामहरुको प्रवद्र्िनमा समेत प्रमि
ु
भलू मका िेल्नेछ ।
१८.

नगरलभि स्वच्छ एवं गण
ु स्तरीर् िानेपानीको सहज आपनू तिका लार्ग एक घर एक िारा

कार्िक्रम संचालन गनि ललफ्ट तथा पाइप लाइन माफित आर्ोजना कार्ािरवर्न गररनेछ । र्सका
लार्ग रु ३५ लाि छु्टाएको छु ।

१९. नगर क्षेिमा रहे को कृवर् र्ोग्र् भम
ू ीमा लसंचाइ सवु विा उपलब्ि गराउन रु ३० लाि ववननर्ोजन

गरे को छु । र्सवाट कृवर्को उत्पादन र उत्पादकत्वमा वद्
ृ िी भई फलेवास नगर कृवर् उत्पादनमा
आत्म ननभिर हुनेछ ।

२०. गरु
ु र्ोजनाले नगर ववकासका लार्ग दे िाएको मागिननदे शन अनस
ु ार आगामी आर्थिक वर्िमा

नगरपाललकाको केरद्रको लार्ग उपर्ुतत स्थानको चर्न नगर कार्िपाललकाले गनेछ । र्सको ववस्तत
ृ
पररर्ोजना प्रनतवेदन तर्ार गरी ननमािण कार्ि प्रारम्भ गनि रु ४० लाि ववननर्ोजन गरे को छु ।
२१.

नगरपाललकामा र्ोजनावद्ि वस्ती ववकास गरी सर
ु दर नगरको स्थापना गनि एकीकृत वस्ती

ववकास कार्िक्रमको शुरुवात गररनेछ । सफा तथा स्वच्छ नगर हाम्रो दानर्त्व भरने नारालाई साकार
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पानि नगरमा एक फोहोर ववसजिन केरद्रको स्थापना गररनेछ । र्स कार्िको लार्ग रु ११ लाि
ववननर्ोजन गरे को छु ।
२२.

नगरको पूवाििार ववकासमा साझेदार ननकार् तथा संस्थाहरुको िोजी गररनेछ । काललगण्डकी

वहुउद्िेश्र्ीर् पररर्ोजनाको शुरुवात तथा नगरमा एक पचास शैर्ाको अस्पताल ननमािणमा जोड
ददइनेछ । ठूला पररर्ोजनाहरु कार्ािरवर्न गनि संघ सरकार र प्रदे श सरकार सँग पररर्ोजनागत
साझेदारीका लार्ग समपुरक कोर्मा आवश्र्क रकम ववननर्ोजन गरे को छु ।

२३. नगरको ववववि भौनतक संरचनाहरुको ननमािण र ववकास गनि साथै ववववि क्रकलसमका क्षनत तथा
प्रकोपहरुमा उद्िार गनि नगरले एक एतसाभेटरको िररद गनेछ । र्सका लार्ग रु १ करोड ४० लाि
छु्टाएको छु ।
२४.

लशक्षा क्षेिको पूवाििार ववकासमा नगरकार्िपाललकाले आवश्र्क रकम ववननर्ोजन गरे को छ ।

पवित न्त्जल्लाको पदहलो तर्ाम्पस पवित वहुमि
ु ी तर्ाम्पसको शैक्षक्षक तथा शैक्षणीक ववकासका लार्ग
रु २० लाि छ्टाएको छु, अरनपूणि वहुमि
ु ी तर्ाम्पस, काकीनेटा तथा शंकरपोिरी वहुमि
ु ी
तर्ाम्पसको शैक्षक्षक गण
ु स्तर अलभवद्
ृ िीका लार्ग आवश्र्क रकम ववननर्ोजन गरे को छु ।

२५. गण
ु स्तरीर् लशक्षा प्रवद्र्िनका ववववि क्रक्रर्ाकलापहरु र्सै आर्थिक वर्िमा शुरुवात गररएको छ ।

कक्षा १ मा अंग्रजी माध्र्मवाट पठनपाठनको शुरुवात गररएको छ । र्सको सवललकरण र आगामी
आर्थिक वर्ि दे खि कक्षा २ मा अंग्रजी माध्र्मवाट पठनपाठनको शुरुवात गनि लशक्षकलाई पुनतािजगी

ताललम, पाठ्र्क्रम र पाठ्र्पुस्तक व्र्वस्थापनका लार्ग आवश्र्क रकम छु्टाएको छु ।

ववद्र्ालर्हरुमा सोलार, कम्प्र्ुटर, इरटरनेटको व्र्वस्था गरी लशक्षा व्र्वस्थापनलाई प्रववर्िमैिी
वनाइनेछ । माटे देवल मा.वव. प्रदान गररदै आएको प्राववर्िक लशक्षाको छािवत्त
ृ ीलाई ननररतरता ददएको

छु । समग्र लशक्षा क्षेिको गण
ु स्तर सि
ु ार तथा लशक्षामा सवैको पहुँच तथा ननररतरता अलभवद्
ृ िीका
लार्ग रु ३४ लाि ८० हजार ववननर्ोजन गरे को छु ।
२६.

सवै नागररकलाई गण
ु स्तरीर् स्वास््र् सेवामा पहुंच स्थापनाका लार्ग नगरमा थप वर्थिंग
सेरटर स्थापना ,मदहला स्वास््र् स्वंर् सेववका प्रोत्साहन,और्िी व्र्वस्थापन, िोप केरद्र स्थापना
गनि , फलेवास नगरपाललकाको मल्र्ाँग्दी िोला क्षेिका नगरवासीको स्वास््र्मा पहँ ःच
ु को
सनु नन्त्श्चतताका लार्ग लभडावारी क्षेिमा एक स्वास््र् सेवा केरद्र स्थापना गररने छ । नगरमा
स्वास््र् ववशेर्ज्ञ सेवा संचालन गनि वजेट ववननर्ोजन गरे को छु ।
२७.

आगालम आर्थिक वर्िमा अरतरपाललका स्तरीर् मेर्रकप फुटवल प्रनतर्ोर्गता सञ्चालन

गररनेछ । नगर क्षेिमा िेलकुद मैदानको ननमािण तथा र्स आ.व.मा क्रमागत रहे का िेलमैदानको

ननमािण सम्परन गररनेछ । िेलाडीहरुको प्रोत्साहन र नगर क्षेिमा सक्रक्रर् र्ुवा तलव तथा
ववद्र्ालर्हरुमा िेलकुद सामाग्री व्र्वस्थापनमा सहर्ोग गररनेछ । नगरको िेल क्षेिलाई

व्र्वन्त्स्थत गनि नगर िेलकुद ववकास सलमनतको गठन गररनेछ । िेलकुद तथा मनोरञ्जनका लार्ग
रु २० लाि वजेट ववननर्ोजन गरे को छु ।
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२८. नगरको संपदाका रुपमा रहे का कोत, मठमन्त्रदर, भेर्भर्
ु ा, लोक संस्कृनतको संरक्षण , संवद्र्िन
र ववकासका लार्ग आवश्र्क रकम ववननर्ोजन गरे कोछु ।

२९. स्वच्छ नगर : स्वस््र् नागररक अलभर्ान संचालन गरी पण
ू ि सरसफाई नगर घोर्ण गने लक्षलाई
आगामी तीन वर्ि लभि पुरा गनि आगामी आर्थिक वर्िको लार्ग रु ११ लाि छु्टाएको छु ।
३०.

एक वडा एक मदहला उद्र्ोग स्थापना गनि, वालवाललका तथा जेष्टठ नागररकको हक दहत

संरक्षण गनि, लैङ्गीक समानता तथा सामान्त्जक समावेलशकरणको प्रवद्र्िन गनि रु २५ लाि
ववननर्ोजन गरे को छु ।
३१.

स्थानीर् गैससहरुको क्षमता ववकास तथा नगरमा गैसस महासंघको समरवर्मा गैसस डेस्क

स्थापना, नगर ववकासका आर्ामहरुमा सहकार्ि स्थापना गनि आवश्र्क रकम ववननर्ोजन गरे को छु
।

३२. एक वडा एक कृवर् फामि, एक वस्ती एक उत्पादन, कृवर् उपजको वजार व्र्वस्थापन गरी कृवर्को
व्र्ावसानर्करण गनि रु ६५ लाि ववननर्ोजन गरे को छु ।
३३.

दग्ु िजरर् पदाथि तथा मासम
ु ा नगरलाई आत्म ननभिर वनाउन एक वडा एक पशु फामि, मासु

पसलहरुको व्र्वस्थापन, पशु स्वास््र् सेवाको ववस्तारका लार्ग रु ४० लाि ववननर्ोजन गरे को छु ।
३४.

नगरमा नै दीगो रोजगारीको अवसर लसजिना गनि र्स आर्थिक वर्िमा शुरु गररएको ववववि ११

वविाका १२५ जना उद्र्मी लसजिना गने कार्िक्रमलाई ननररतरता ददएको छु । एक वडा एक घरे लु
औजार भाँडा ननमािण उद्र्ोग स्थापना गरी स्वरोजगार एवं आर्थिक ववकास गने कार्िक्रमका लार्ग रु
१८ लाि ववननर्ोजन गरे को छु ।
३५.

नगरमा संचाललत सहकारीहरुको दताि, ननर्मन र व्र्वस्थापन गरी सहकारीलाई नगर

ववकासको एक अङ्गको रुपमा ववकास गनि क्षमता ववकास ताललम तथा सामग्री सहर्ोग तथा
सहकारी माफित कृवर् उपजको वजारीकरणको लार्ग आवश्र्क रकम ववननर्ोजन गरे को छु ।
३६.

फलेवासको पर्िटन प्रवद्र्िन गरी र्सलाई नगर ववकासमा समादहत गनि मनमोहन शान्त्रत

वादटका, डहरे दे उराली, िल
ु ा र्चडडर्ािाना , होमस्टे पर्िटकीर् तथा ऐनतहालसक मठमन्त्रदर तथा
क्षेिको ननमािण, स्थापना, प्रचार प्रसारका लार्ग रु ३४ लाि ५० हजार छु्टाएको छु ।
३७.

ववलभरन जोखिमपण
ू ि अवस्थामा जोखिम तथा ववपद्वाट उद्िार तथा राहतका लार्ग ववपद्

व्र्वस्थापन कोर्मा रु ३० लाि पुग्ने गरी रकम ववननर्ोजन गरे को छु । नदी कटान, जल उत्परन

प्रकोप तथा भक्ष
ु र् ननर्रिण, मल
ु तथा मह
ु ान संरक्षण, एक वडा एक चौतारी पोिरी , ववपद्को पूवि
तर्ारी, वाँदर ननर्रिणको कार्िक्रम संचालन गनि रु २८ लाि ववननर्ोजन गरे को छु ।
३८.

सेवा प्रवाहलाई चस्
ु त ,दरु
ु स्त, लमतव्र्र्ी तथा नागररकमैिी वनाउन नगर कार्िपाललकाको

कार्ािलर् तथा वडाहरुमा ववद्र्ुनतर् संजाललकरण गनि, वडा भवनहरुको ममित जस्ता संस्थागत
ववकासका कार्िक्रमहरुको लार्ग रु ६९ लाि ५० हजार ववननर्ोजन गरे को छु ।
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३९.

नगरका समग्र गनतववर्िहरुमा सश
ु ासन प्रवद्र्िनका लार्ग नगरको वुलेदटन प्रकाशन,

साविजननक सन
ु ुवाई, नागररक वडापिको व्र्वस्था, लैङ्गीक परीक्षण, सामान्त्जक परीक्षण,
सेवाग्राहीको गन
ु ासो व्र्वस्थापन तथा संचार माध्र्मको सवललकरण ,लभडडर्ो डकुमेरटरी ननमािण
जस्ता कार्ि संपादनका लार्ग रु १५ लाि ८० हजार रकमको व्र्वस्था गरे को छु ।
४०.

नगरमा नै रर्ार् संपादन गनि रर्ार् सलमनतको गठन भै सकेकोछ । रर्ार् सलमनतको कार्ि

व्र्वस्थापन शुरुवात गररनेछ । रर्ार् सलमनतको कार्ि व्र्वस्थापनका लार्ग रु १२ लािको व्र्वस्था
गरे को छु ।

४१. कर प्रणलीलाई व्र्वन्त्स्थत गनि ननम्न कार्िक्रम कार्ािरवर्न गररनेछ ।



टोल टोलमा करदाता लशक्षा कार्िmक्रम र अलभमखु िकरण कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ ।

राजस्व चुहावट ननर्रिणका राजस्वलाई वैंक्रकंग प्रणाली र सफ्टवेर्र माफित व्र्वन्त्स्थत
गररनेछ ।



नगरपाललकाको राजस्वमा ववलभरन लशर्िकहरुवाट १ करोड ४३ लाि हजार ३ सर् ५०
उठ्ने अनुमान गरे को छु ।

सभाध्र्क्ष महोदर्,
४२. प्रस्तुत गररएका कार्िक्रमहरु कार्ािरवर्न गनि ननम्नानुसारको वववत्तर् ब्र्वस्था गरे को छु ।
क. आय तर्फः


नगरपाललकाको आरतररक आम्दान ्ःी रु १ करोड ४३ लाि १३ हजार ३५०



संघीर् सरकारवाट प्राप्त वववत्तर् समानीकरण ८ करोड ८३ लाि ५६ हजार,



संघीर् सरकारवाट सशति अनुदान ः २६ करोड ८७ लाि ५६ हजार,



संघीर् सरकारवाट राजस्व वांडफांडवाट प्राप्त ५ करोड ८७ लाि ८ हजार,



प्रदे शवाट प्राप्त वववत्तर् समानीकरण ः १ करोड १४ लाि ७३ हजार



प्रदे शको राजस्व वांडफांडवाट प्राप्त ः ३० लाि ८९ हजार,



ऋण प्राप्ती : ७० लाि रुपैर्ा,



स्थानीर् जनश्रम तथा जनसहभार्गता : ६० लाि,



अ.ल्र्ा. वाट : १ करोड

गरी कुल आर् ४६ करोड ७६ लाि ९५ हजार अनुमान गरे को छु ।
ख. व्यय तर्फ:



चालु एवं सािारण िचि : ३३ करोड ५ लाि ५१ हजार

पूंजीगत एवं ववकास िचि : १३ करोड ७१ लाि ४४ हजार,
उल्ललखखत खर्फ मध्ये क्षेत्रगत रुपमा :
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सामान्त्जक ववकास तफि ः १ करोड ५६ लाि ८४ हजार
पूवाििार ववकास तफि ः ७ करोड ९८ लाि
आर्थिक ववकास तफि १ करोड ६० लाि,
वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन तफि ६३ लाि,
संस्थागत ववकास तफि ः ९३ लाि,
सामारर् सेवा सञ्चालन अरर् तफि ः ६ करोड १७ लाि ९५ हजार गरी कुल
िचि प्रस्ताव गरे को छु ।

सशति अनद
ु ानको रुपमा संघ सरकारवाट प्राप्त रु २६ करोड ८७ लाि ५६
हजार तोक्रकएका लशर्िकहरुमा िचि गने गरी प्रस्ताव गरे को छु ।

गत वर्िको भत
ु तानी ददन वाँकी र्ोजना तथा कार्िक्रमहरुलाई रु १ करोड
ववननर्ोजन गरे को छु ।

सभाध्र्क्ष महोदर्,
४३.

वजेट तथा कार्िक्रमको प्रभावकारी र दीगो कार्ािरवर्न माफित भौनतक पव
ू ाििारको ववकासले

नगरपाललका भरी सडक संजालको ववस्तार हुनेछ । हाल ननमािणार्िन सडकहरुको स्तरोरनतीले
सरु क्षक्षत तथा गण
ु स्तरीर् सडकमा सवै नागररकको पहुँच वद्
ृ र्ि हुनेछ । प्रदे श राजिानी लगार्त

अरर् प्रदे शहरु सँग समेत सडक संजालको ववस्तारले र्ातार्ात सवु विा ववस्तार माि हुने नभई
नगरको अर्थिक , सामान्त्जक तथा साँस्कृनतक ववकासमा अमुल्र् र्ोगदान गनेछ । हाम्रो लक्ष्र्को
Land Linked City को रुपमा नगरको ववकास गनि सहर्ोग पुग्नेछ ।
४४.

काललगण्डकी बहुउद्िेश्र्ीर् पररर्ोजनाको ननमािणले समग्र नगरवासीको जीवनस्तरमा
अकल्पननर् सि
ु ारको शुरुवात गनेछ । भावी पुस्ताहरुको सपनालाई समेत साकार पानि र्ो पररर्ोजना
सफल हुनेछ । गण
ु स्तरीर् लशक्षामा सवैको पहुँच हुनेछ । वन, पर्िटन, उद्र्ोग, जलववद्र्ुत, कृवर् तथा
पशुपालनको

व्र्ावसानर्करण तथा औद्र्ोर्गकीकरण माफित नगरमा नै स्वरोजगारी तथा

रोजगारीको लसजिना गरी स्वार्िन तथा आत्मननभिर नगर स्थापना हुनेछ । र्व
ु ाहरुको ववदे श
पलार्नलाई ननरुत्सादहत गनेछ ।
अरत्र्मा,
वजेट तथा कार्िक्रमले सवैलाई समेटेको ववश्वास ललएको छु । र्स वजेटमा सवैको साथ रहे को छ भने

र्सको सफल कार्ािरवर्नवाट नगरको सवािङ्गीण ववकासमा कोशेढुङ्गा साववत हुनेछ । र्थाथि
िरातलमा उलभएर वजेट तथा कार्िक्रमको ननमािण गने प्रर्ास गररएको छ । र्सको सफल
कार्ािरवर्नका लार्ग सवै सरोकारवालाहरुको साथ, समथिन तथा सहर्ोगले सि
ु द् पररणाम ल्र्ाउनेछ
। तसथि र्सको प्रभावकारी कार्ािरवर्नका लार्ग सवै नगरवासी आमावव
ु ा, दददीवदहनी तथा दाजभ
ु ाई
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र अरर् सरोकारवालाहरुसँग फलेवास नगरकार्िपाललका सकरात्मक दवाव तथा वातावरणको अपेक्षा
गदि छ ।

फलेवास र फलेवासीको जर् होस ् । िरर्वाद ।
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