फुङलिङ नगरपालिकाको चािु आलथिक वर्ि २०७७/०७८ को बजेट
सलिक्षा तथा आगािी आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को बजेट बक्तव्य ।
फुङलिङ नगरपालिकाको दशौं नगर सभाका सभाध्यक्ष ज्य‚ू
प्रिुख प्रसासकीय अलिकृत ज्यू‚ लवर्यगत सलिलतका सयं ोजक ज्यूहरु,
नगरसभािा उपलथथत नगर सभा सदथय ज्यहू रु, उपलथथत सञ्चारकिी ज्यहू रु‚ नगरका
सम्पूर्ि कििचारी वगिहरु एवं सम्पर्
ु ि नगरवासी दाजुभाई तथा लददीबलहलनहरु !
फुङलिङ नगरपालिकाको उप-प्रमख
ु को हैलियतिे यि नगरपालिकाको दशौं नगरिभा
िमक्ष चािु आलथिक वर्ि २०७७/७८ को िमीक्षा तथा आगामी आलथिक वर्ि ०७८/७९ को
अनमु ालनत आय र व्ययको लववरण प्रस्ततु गनि पाउँदा मिाई गौरब महशिु भएको छ ।
यि अविरमा लवगतमा भएको दश वर्े जनयद्ध
ु ‚ उन्नाईि लदने जन आन्दोिन र लवलभन्न
कािखण्डमा भएका जनताका न्यायपणू ि िंघर्िको क्रममा देश र जनताको राजनीलतक र आलथिक
पररवितनका िालग आफ्नो महत्वपणु ि जीवन वलिदान गनिु हनने ि्पणू ि ्ात अ्ात महान शहीदहरु
प्रलत हालदिक श्रद्धान्जिी अपिण गनि चाहन्छु । िाथै यिै क्रममा घाईते तथा अपाङ्गता भएका
व्यलिहरुको ि-ु स्वास््य िाभको कामना गदिछु । राष्ट्र‚ रालष्ट्रयता, गणतन्र, स्वाधीनता,
िामालजक न्याय, िमानता र िमलृ द्धको िालग िघं र्ि गनिु हनने ि्पणु ि नेपािी नागररक र त्यिको
िवि नेतत्ृ व गनिु हनने नेपािी राजनीलतका लशखर व्यलित्वहरू प्रलत हालदिक ि्मान प्रकट गनि
चाहन्छु ।
कोलभड-१९ महामारीको कारण अलहिे हामी अत्यन्तै लवर्म र अप्ठ्यारो पररलस्थलतमा छौं
। यि क्रममा लवगत आलथिक वर्िदले ख हािि्म कोलभड १९ महामाररको कारणिे हामीिामु धेरै
नै चनु ौलत तथा अिहज पररलस्थलत िजृ ना भएको छ । यि महामारीका कारण लवश्वभर लदनहनँ
अिख्ं य जनधनको क्षलत भईरहेको छ । यि क्रममा हाम्रो देश र हाम्रो नगरपालिका पलन कोलभड
महामारीबाट अछुतो रहेको छै न । यो अवस्थामा ज्यान गमु ाउनु हनने ि्पणु ि नेपािी दाजभु ाई तथा
लददीबलहनीहरु प्रलत भावपणु ि श्रद्धान्जिी अपिण गदै िोकाकुि पररवारजनमा गलहरो िमबेदना
व्यि गदिछु । उपचारत ि्पणु ि नेपािी लदलदबलहनी तथा दाजभु ाईहरुको लिघ्र स्वास््य िाभको
कामना गदिछु ।

1

नगरसभाका सभाध्यक्ष तथा सदथयज्यूहरु !
अव ि चािु आलथिक वर्िको क्षेत्रगत बजेट तथा कायिक्रिको सिीक्षा पेश गनि चाहान्छु ।
१. सिथया तथा चुनौलतहरुुः
 कोलभड १९ महामारीको अिहज पररलस्थलतका कारण लनधािररत कायिक्रमहरु िमयमानै
ि्पन्न हनन निक्नु ।
 लदगो लवकाि र वातावरण मैरी अवधारणा अनिु ार योजना तजिमु ा र कायािन्वयन नहननु ।
 जलटि भौगोलिक भ-ू बनोटको कारण लवकाि लनमािण कायि खलचििो हननु ।
 योजना तथा कायिक्रमको िंख्या िाना र धेरै हननु ।
 नगरपालिका तथा वडा कायािियका भवनहरु आफ्नै नहनदँ ा िेवाग्रालह मैरी नहननु ।
 योजना तथा कायिक्रम कायािन्वयनमा िंघ‚ प्रदेश र अन्य स्थानीय तहिँग िेवा प्रवाहमा
उल्िेख्य िमन्वय नहननु ।
 नगरपालिकाको दरबन्दी अनिु ारका कमिचारीहरुको व्यवस्थापन नहननु ।
 नगरपालिकाको पयािप्त आन्तरीक श्रोत नहननु ।
२. उपरोक्त सिथया र चुनौलतहरुको लवच चािु आलथिक वर्ििा फुङलिङ नगरपालिकािे
हााँलसि गरेको उपिलधिहरु देहाय बिोलजि सलिक्षा गनि चाहान्छु ।
अलहिे हामी लवश्व महामारीको रुपमा फै लिएको कोरोना भाइरि (COVID-19) दोस्रो
िहरको िक्र
ं मणबाट आक्रान्त भएका छौं । यस्तो लवर्म पररलस्थका लवचबाट पलन
चा.ि.ु आलथिक वर्िमा नगरपालिकाका लवकाि लनमािण ि्बन्धी कायिक्रमहरुिाई लनरन्तर
िचू ारु गरी िक्ष्य अनरुु प िन्तोर्जनक प्रगलत हाँलिि गनि हामी िफि भएका छौं । यि
िन्दभिमा नगरपालिकािे चािु आलथिक वर्िको यि अवलधि्ममा हाँलिि गरे का क्षेरगत
प्रगलत र उपिलधधहरुको िलमक्षा लन्न बमोलजम पेश गनि चाहान्छु ।
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२.१. आलथिक क्षेत्रुःआलथिक लवकाि अन्तगित पशु शाखा तफि पशु आहारा िेवाका लनल्त १ हजार
के .लज. जै घाँिको लबऊ‚ २५ हजार िेट लक्बक
ु ो लबरुवा लवतरण गररएको छ भने कृलतम
गभािधान िेवा तफि गाई २८६ वटा‚ भैंिी ९० वटा र बाख्रा १० वटा गरी कुि ३८६ वटा
पशहु रुिाई कृलतम गभािधान िेवा पर्ु याईएको छ । उत्पादनका आधारमा अनदु ान िहयोग
गने लहिाबिे यि नगरपालिकालभर िचं ािनमा रहेका ४ वटा कृलर् तथा पशु नमनु ा फमि
छनौट गरी िहयोग कायिक्रम िंचािन गररएको छ । यिै गरर ४ हजार २ िय ८८
पशपु ंलछिाई उपचार िेवा प्रदान गररनक
ु ा िाथै ३ िय पशहु रुिाई बन््याकरण िेवा
पर्ु याईएको छ भने १ िय २० वटा पशु पञ्छीिाई प्रयोगशािा िेवा लदईएको छ । िंघीय
िरकारको िशति कायिक्रम अन्तगित बंगरु पके ट कायिक्रम र िागत िाझेदारी गाई प्रवधिन
कायिक्रम िचं ािन गररएका छन् । नश्ल िधु ार कायिक्रम अन्तगित उन्नतजातको ९ वटा
बोयर बोका‚ १६ वटा बोयर पाठी‚ ३ वटा गोरु‚ १४४ वटा गाईको बाछी, २२ वटा
भे ँडाको पाठी र ३६ वटा भेंडाको पाठा गरी कुि २०० वटा पशपु ंछी कृर्क‚ कृलर् तथा
पशफ
ु मि र िमहु हरुिाई लवतरण गररएको छ । ३० वटा गोठ िधु ार कायिक्रम िचं ािन
गररनक
ु ा िाथै १वटा बधशािा ममित िंभार ि्पन्न गररएको छ ।
कृलर् कायिक्रम अन्तगित कायािियको िाझेदारीमा १० हजार के .लज आिक
ु ो लबऊ
८ िय ४४ घरपररवारमा लवतरण गररएको छ । ८० जना कृर्कहरुिाई तरकारी‚ फिफूि‚
मौरीपािन तथा पशपु ािन तालिम िंचािन गररएको छ । आि‚ु के रा‚ मििे बािी‚
आँप लिची‚ मौिमी तथा बेमौिमी तरकारी वािी‚ अकबरे खिु ािनी‚ िन्ु तिा र कागती‚
बन्दा काउिी टमाटर जस्ता तरकारी उत्पादनका १० वटा पके ट क्षेरहरु िंचािन गरी ३
िय ३३ घर पररवारहरु िाभालन्वत भएका छन् । यिै गरर लकलव‚ दाँते ओखर‚ के रा आलद
जस्ता २ हजार ९ िय ३० फिफूिका लवरुवाहरु लवतरण गररएको छ । भने िघं ीय
िरकारको रालष्ट्रय फिफूि लबकाि कायिक्रम अन्तगित फिफूि दशकमा लवरुवा रोपण
अलभयान कायिक्रम िच
ं ािनमा ५० प्रलतशत अनदु ानमा फिफूिका लवरुवाहरु रोप्न
लवलभन्न १५ वटा कृलर् फमिहरु माफि त ९ हजार ५ िय फिफूिका लवरुवाहरु िगाउने
कायिक्रम िंचािनमा रहेको छ । भने यिै कायिक्रम अन्तगित एक वटा फिफूिको नँया
बहनउद्देश्यीय नशिरी स्थापना गररएको छ । नगरपालिका लभर ५० प्रलतशत िागत
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िाझेदारीमा ४० वटा भकारो िधु ार कायिक्रमहरु ि्पन्न भएका छन् । यिै गरर िाना
लिंचाईको िालग ६ हजार ६ िय २० लमटर पाईप खररद गरी लवतरण गररएको छ भने
लवलभन्न स्थानमा ४ हजार २ िय लमटर लिचं ाई कुिो ममित िभं ार गररएको छ ।
पयिटन प्रवद्धिन कायिक्रम अन्तगित फुङलिङ ४ मा िलहद पाकि लनमािणको
लड.लप.आर भएको छ भने बहनिाँस्कृलतक िंग्राियको लड.लप.आर तयार भई ठे क्का
ि्झौता िमेत भई िके को छ । यिै गरी लवलभन्न स्थानहरुमा पदमागि ३५१६ लमटर लनमािण
गररएको छ ।
िहकारी कायिक्रम तफि तमोर मलहिा कृलर् िहकारीको भवन लनमािण िरुु गररनक
ु ा िाथै
िहकारी व्यवस्थापन तालिम ि्पन्न भएको छ ।
२.२. सािालजक क्षेत्रुःचािु आलथिक वर्िमा िामालजक लवकाि तफि लशक्षकहरुको तालिम‚ लनयलमत
प्र.अ. हरुको बैठक‚ स्थानीय भार्ा प्रवद्धिनका िालग लशक्षकको तिब भत्ताको
व्यवस्थापन‚ लवलभन्न लवद्याियहरुिाई लवद्यािय िंचािन अनदु ानको भि
ु ानी तथा
लवद्याियहरुको भौलतक पवू ािधारहरु लनमािण भएको छ । लवलभन्न लवद्याियका ७ िय ३५
जना लवद्याथीहरुिाई खाजा बोक्ने लटलफन बक्ि र ८० वटा खानेपानी बोक्ने बट्टा खररद
गरी लवतरण गररएको छ भने १८ िय जना वािबालिका लवद्याथीहरुको दाँत‚ आँखा
िगायतका स्वस््य परीक्षण िमेत गररएको छ । मलहिाहरुको िालग क्प्यटु र तालिम नँया
तथा पनु तािजकग गरी ४५ जनािाई‚ िीप लवकािको िालग लििाई कटाई तथा प्िाजा
तालिम ७० जनािाई र प्रजनन स्वास््य लशक्षा २० जनािाई लदईएको छ । जेष्ठ नागररक
तफि नगरपालिकाका २ िय ३ जना जेष्ठ नागररकहरुिाई ि्मान तथा स्वास््य परीक्षण
गररएको छ । अपाङ्गता भएका १ िय ९० जना व्यलिहरुिाई ि्मान‚ िहायता िामाग्री
लवतरण र स्वास््य परीक्षण गररएको छ । यस्तै गरर खेिकुद कायिक्रम तफि मेयरकप
भलिबि प्रलतयोलगता‚ मेयर कप धयाडलमटन खेि‚ राष्ट्रपलत खेिकुद र तेक्वान्दो जस्ता
खेिकुद कायिक्रमहरु िचं ािन भएको छ । खानेपानी तफि खानेपानीको िेवा लवस्तार २२
वटा योजना ि्पन्न भई १ िय ८३ वटा धारा लनमािण कायि ि्पन्न भएको छ‚ यिै गरर
खानेपानी पाईप २६ हजार ८ िय १० लमटर खररद गरर लवतरण भएको छ । दलित
कायिक्रम तफि लवपन्न दलितहरुको िालग १९ घर पररवारहरुिाई आवाि िहयोग कायिक्रम
4

अन्तगित घर लनमािण र जस्ता पाता लवतरण कायि ि्पन्न भएको छ । दलित िमदु ायहरुको
क्षमता लवकािको क्प्यटु र तालिम १० जनािाई प्रदान गररएको छ‚ लवपन्न दलित घर
पररवारहरुिाई आय आजिनको िालग ४१ घर पररवारिाई कुखरु ाको चल्िा लवतरण
गररनक
ु ा िाथै २८ दलित घर पररवारिाई खानेपानीको टेंलक खररद गरी लवतरण गररएको
छ।
लवश्व महामाररको रुपमा फै लिएको कोलभड १९ को दोस्रो िहरबाट परु ै लवश्व
आक्रान्त भएको यि लवर्म पररलस्थतमा पलन यि नगरपालिका अन्तगितका लवलभन्न १२
वटा स्वास््य िस्ं थाहरु तथा खोप के न्रहरुबाट प्रवाह हनने िेवाहरु लनयलमत रुपमा िचं ािन
भएको छ । जि अन्तगित प्रवाह गररएका िेवाहरु यिप्रका रहेको छ ।
 यि नगरपालिकामा हािि्म कोलभड १९ को पररक्षण PCR लवलधबाट १३६४
जनाको परीक्षण गदाि ४०० जना िक्र
ं लमत देलखएको छ भने Antigen लवलधबाट ६८४
को परीक्षण गदाि ५३ जना िंक्रलमत देलखएको छ । दवु ै लवलधबाट कुि २०४८ को
परीक्षण गदाि ४५३ जना िक्र
ं लमत भई ७ जनाको मत्ृ यु िमेत भएको छ । जिम्ये
हािि्म लनको हननेको िंख्या ३९६ जना र हाि िलक्रय िंक्रलमतको िंख्या ५९ जना
रहेको छ ।
 लवलभन्न स्वास््य के न्रहरुबाट चािु आलथिक वर्िको यि अवलधि्म िेवा प्रवाहको
लस्थलत हेदाि परुू र् १४‚२६६ र मलहिा १८‚७४० गरी ज्मा ३३‚००६ जनािे वलहरङ्ग
(OPD) िेवा पाएका छन् । यिै गरर ३८५ जना बाििबालिकाहरुिे पणू ि खोप पाएका
छन भने गाउँघर लक्िलनक र खोप के न्रहरुबाट ३३२७ जनािे खोप िेवा पाएका छन्
यिै गरी ५५ प्रलतशत मलहिाहरुिे गभिवती जाँच उत्प्रेरणा खचि प्राप्त गरे का छन् िाथै
२३३ जना (लजल्िा अस्पताि िमेतको) मलहिा लदलदवलहलनहरुिे स्वास््य
िंस्थाहरुबाट प्रिलु त गराएको अवस्था छ‚ १०९६ जना िेवाग्रालहहरुिे पररवार लनयोजन
कायिक्रमबाट िेवा प्राप्त गरे का छन् भने यि नगरपालिका लभर नँया थप ७ जना
क्षयरोगीहरु भेलटएको छ ।
 यि नगरपालिका लभर कोलभलिल्ड खोपको पलहिो डोज- २५९०‚ दोस्रो डोज -८९० र
भेरोिेि खोपको पलहिो डोज-१९९ जनािाई उपिधध गराईएको छ ।
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 चािु आलथिक वर्िमा स्वास््य कायिक्रम तफि ७ िाख १५ हजार रकमको नेपाि
िरकारबाट लनिःशल्ु क लवतरण हनने और्लध र रु. ५ िाख रकमको अलत आवश्यक
और्धी खररद गनिक
ु ा िाथै स्वास््य िंस्थाहरुको िालग आवश्यक न्यनु तम मापदण्डका
स्वास््य िामालग्रहरु िमेत खररद गरी स्वास््य चौलकहरुिाई लवतरण गने कायि भएको
छ।
 लवश्वमहामाररको रुपमा फै लिएको कोरोना भाईरिको रोकथाम‚ लनयन्रण र उपचारको
िालग यि नगरपालिकािे ३५ बेडको २ वटा आईिोिेिन भवन लनमािण गररएको छ ।
२.३. पुवाििार क्षेत्रुःपवु ािधार लवकाि तफि चािु आलथिक वर्िमा आर.लि.लि. िडक ढिान २१४ लमटर‚
नया रयाक ओपन १५.३८ लकिोलमटर‚ िडक स्तरोन्नती ४३.६७ लकिोलमटर‚ पदमागि
लनमािण ३५१६ लमटर‚ खोलल्ि लनयन्रणमा १५ वटा‚ िामदु ालयक भवन लनमािण १२ वटा‚
िामदु ालयक भवन ममित ४ वटा‚ खोप के न्र भवन लनमािण २ वटा‚ खेिमैदान लनमािण ६
वटा‚ िोिार िडक बलत्त जडान १६ वटा‚ िडक बलत्त जडान १०० वटा‚ िडक कज्वे
लनमािण ११ वटा‚ शौचािय लनमािण ११ वटा‚ कल्वडि लनमािण ४ वटा‚ लवद्यािय भवन
लनमािण ६ वटा‚ लवद्यािय भवन ममित ५ वटा‚ ग्यालवन तथा मेलिनरी वाि लनमािण २०
स्थानमा‚ मलन्दर क्पाउण्ड तथा वाि लनमािण ११ वटा‚ लिंचाई योजना िंचािन ३ वटा‚
लवद्यािय खेि मैदान स्तरोन्नती ६ वटा योजनाहरु ि्पन्न भएका छन् । भने ठे क्का प्रकृया
माफि त फुङलिङ नगरपालिकाको भवन लनमािण १‚ फुङलिङ नगरपालिकाको फोहोर मैिा
व्यवस्थापन के न्र १‚ फुङलिङ बहनिाँस्कृलतक िंग्राहिय लनमािण १‚ लनलगजङु मेल्िङु
नाङ्गे बरडाँडा िडक १‚ िाङ्खदे छ्योलिङ गोन्पा लवद्यािय क्पाउण्ड वाि १‚ १ वडा
नं. कायािियको भवन लनमािण-१‚ ४ नं. वडा कायािियको भवन लनमािण १ र फुङलिङ
नगरपालिका खेिमैदान लनमािण १ गरी ८ वटा ठुिा योजनाहरु लनमािणलधन अवस्थामा
रहेको छ ।
प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रमबाट चािु आलथिक वर्िमा ६३ वटा आयोजनाहरुको
ि्झौता भई िडक िोलिङ‚ िडकको कच्ची तथा पलक्क नािी लनमािण‚ ठे ि गह्रो तथा
टेवा पखािि लनमािण‚ पैदि मागि लनमािण‚ खानेपानी आयोजना लनमािण जस्ता कायिक्रमहरु
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िचं ािन भई कुि रु. ९६ िाख ६४ हजार २ िय ८१ खचि भएको छ । जिमा हािि्म
४१७ जना वेरोजगारहरुिे १८ हजार ६९३ घण्टा रोजगारी प्राप्त गरे का छन् ।
२.४. वन‚ वातावरर् तथा लवपद व्यवथथापनुः
लवपद व्यवस्थापन कायिक्रम अन्तगित लवलभन्न प्राकृलतक प्रकोपमा परे का
नगरलभरका ८ घर पररवारहरुिाई राहत उपिधध गराईएको छ भने मेररङ्देन
गाउँपालिकाको दोभान बजारमा भएको आगिागीमा परे का लपलडत पररवारहरुको िालग
राहत स्वरुप रु.५ िाख रुपैंया िहयोग प्रदान गररएको छ ।
२.५. साविजलनक सेवा तथा क्षिता लवकासुः
िाविजलनक िेवा तथा क्षमता लवकाि तफि नगरपालिका अन्तगितका लवलभन्न
वडाहरुमा इन्टरनेट जडान गनिक
ु ा िाथै क्षमता लवकाि ि्बन्धी लवलभन्न तालिमहरु िमेत
िंचािन गररएको छ ।
२.६. लविायन सलिलतुः
लवधायन िलमलत तफि चािु आलथिक वर्िको हािि्म २२ वटा लवलभन्न ऐन
काननु हरु तयार गरर पाररत गररएको छ ।
२.७. न्यलयक सलिलतुः
न्यालयक िलमलत तफि नगरपालिकाका लवलभन्न वडाहरुमा मेिलमिाप के न्र
व्यवस्थापनको िालग आवश्यक िामालग्रहरु खररद गरी लवतरण गररएको छ भने २८ जना
मेिलमिाप कतािहरुिाई ३ लदने पनु तािजगी तालिम प्रदान गररएको छ । यिै गरर चािु
आलथिक वर्िको हािि्म ५० वटा मद्घु ा दताि भएका छन् जिम्ये २८ वटा मेिलमिाप
गरर फछ्यौट भएका छन् भने २२ वटा छिफिमा र ८१ वटा मल्ु तलव भई अल्या भएको
छ।
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३.

बजेटको सोच‚ िक्ष्य‚ उद्देश्य र अपेलक्षत उपिलधिहरुुः
(क) लदर्िकालिन सोचुः “यातायात सञ्जाि‚ व्यवसायीक कृलर्‚ पयिटन र
पूवाििार‚ लशक्षा‚ थवाथ्य र औद्योलगक लवकास फुङलिङ सिृलिको
आिार” हाम्रो लदघिकालिन िोच रहेको छ ।
(ख) िक्ष्युः
१. लदगो‚ गणु स्तरीय र िलु वधायि
ु भौलतक पवू ािधारहरुको लवकाि गने ।
२. नगरवािीहरुको आलथिक प्रगलत तथा िमलृ द्धमा अलभवलृ द्ध गने ।
३. िश
ु ािन‚ पारदलशिता र जवाफदेलहताको प्रवधिन गने ।
४. िैंलगक िमानता, िामालजक न्याय‚ िमानता तथा िमावेलशकरणिाई
प्रवद्धिन गने ।
५. शैलक्षक वातावरणको लनमािण गरी शैलक्षक गणु स्तरमा िधु ार गने ।
६. कृलर् क्षेरिाई व्यविायीकरण गरी कृलर् उत्पादनमा आत्मलनभिर बनाउने ।
७. िघु उद्यमको लवकाि गरी थप िघु उद्यमी िजृ ना गने ।
८. कोलभड १९ महामाररको लवरुद्ध प्रभावकारी रोकथाम‚ लनयन्रण र उपचार
गने ।
९. नगरवािीहरुमा स्वच्छ तथा िफा खानेपानी आपलु ति गने ।
१०. नगरपालिकाको िेवाप्रवाहिाई चस्ु त र दरु स्त बनाउने ।
११. भलिबि‚ धयाडलमटन‚ तेक्वन्दो तथा बलु द्धचाि खेिहरुको थप लवकाि
गने ।
१२. आधारभतू स्वास््य िेवा वडा तहहरुबाटै उपिधध गराउने ।
(ग) अपेलक्षत उपिलधिहरुुः आलथिक वर्ि२०७८/०७९ को अन््यिा प्रथतुत
बजेटको कायािन्वयनबाट लनम्न उपिलधिहरु हााँलसि हुने अपेक्षा लिईएको
छ।
१. िडकहरुको थप स्तरोन्नती भई नगरपालिका लभरका वलस्तहरु िडक
िंजािमा जोलडनेछ ।
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२.

नगरपालिका तथा वडा कायािियका भवनहरुबाट िेवा प्रवाह िरुु भएको
हननेछ ।
३. खेिकुद क्षेरमा नया र प्रलतभावान खेिालडहरुको उदय हननेछ ।
४. कृलर् तथा पशपु ािन व्यविायको व्यविायीकरणबाट कृलर् उत्पादन वलृ द्ध
भएको हननेछ ।
५. नगरवािीहरुमा खानेपानीको थप पहचं पगु ेको हननेछ ।
६. कोलभड लनयन्रणमा अपेलक्षत िफिता हाँलिि भएको हननेछ ।
७. थप िघु उद्यमीहरु िजृ ना भई व्यविायहरु िंचािन गरे को हननेछन् ।
८. शैलक्षक वातावरणमा थप िधु ार भएको हननेछ ।
९. िैंलगक िमानता‚ िामालजक न्याय र िमावेलशकरणको थप प्रवद्धिन भएको
हननेछ ।
१०. नगरपालिकाको िश
ु ान‚ जवाफदेलहता र पारदलशितामा अलभवलृ द्ध हननेछ ।
(र्) वालर्िक बजेट तथा कायिक्रि तजिुिा गदाि अविम्बन गररएका प्रिुख नीलत
तथा आिारहरु ।
(१) आगािी आलथिक वर्िको बजेट तथा कायिक्रि तजिुिा गदाि लनम्न
कुराहरुिाई प्रिुख आिारको रुपिा लिईएको छ ।
 नेपािको िंलवधान,
 स्थानीय िरकार िंचािन ऐन‚ २०७४,
 रालष्ट्रय प्राकृलतक स्रोत तथा लवत्तआयोग ऐन‚ २०७४,
 अन्तर िरकारी लवत्त व्यवस्थापन ऐन‚ २०७४,
 िघं ीय िरकार र १ नं. प्रदेश िरकारिे जारी गरे का नीलत‚ काननु तथा
मापदण्ड,
 श्रोत तथा बजेट िीमा लनधािरण िलमलतको लिफाररि,
 राजस्व परामशि िलमलतको लिफाररि,
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 िंघीय िरकार र १ नं. प्रदेश िरकारको वालर्िक नीलत तथा कायिक्रम र
बजेट,
 िंघीय िरकारको लवलभन्न पररपर तथा लनदेशनहरु,
 नेपाि िरकारिे अन्तरालष्ट्रय जगतमा जनाएका प्रलतवद्धताबाट िलृ जत
दालयत्वहरु,
 फुङलिङ नगरपालिकाको आवलधक योजना‚
 लनवािचनको वेिा नगरवािी िामू गरे का प्रलतवद्धता एवं घोर्णाहरु र
 वडाहरुको जनिख्ं या‚ भगू ोि‚ क्षेरफि‚ खचिको आवश्यकता‚ राजस्व
क्षमता‚ पवू ािधारको अवस्था िमेतका आधारहरु ।
(२) योजना तजिुिा गदाि अविम्बन गररएका प्रिुख नीलतहरुुः
 गरीलव न्यलु नकरणमा जोड लदने
 लदगो लवकाि अवधारणा अनिु ारका लवकाि कायिक्रमहरुिाई
प्राथलमकता लदने ।
 आलथिक तथा लवलत्तय आत्मलनभिरतामा जोड लदने ।
 राज्यका लनदेशक लिद्धान्त र मौलिक हक कायािन्वयनमा िघाउ
पर्ु याउने ।
 िघं ीयताको कायािन्वयनमा जोड लदने ।
 आलथिक िमानता तथा िामालजक िमावेलशकरणिाई प्रवद्धिन गने ।
 िश
ु ान तथा पारदलशिताको प्रवद्धिन गने ।
(३) योजना तजिुिा गदाि अविम्बन गररएका क्षेत्रगत नीलतहरुुः
(क) आलथिक लवकासुः
 उत्पादन र रोजगारीको वलृ द्ध गने ।
 व्यविायको लवकाि र प्रवद्धिन गने ।
 िहकाररताको लवकाि गने ।
 गरीलव न्यलू नकरण गने ।
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(ख) सािालजक लवकासुः
 अलनवायि लनिःशल्ु क एवम गणु स्तरीय लशक्षाको प्रवद्धिन गने ।
 लशक्षामा िबैको पहनचँ स्थापना गने ।
 िमावेशी लवकािमा जोड लदने ।
 भेदभाव तथा छुवाछुत रलहत िमाज लनमािणमा जोड लदने ।
 स्वास््य िेवामा िबैको पहनचँ स्थापना गने ।
 नगर लभरका िबै नागररकिाई स्वच्छ खानेपालनको आपलु ति गने
।
 मलहिा, बािबालिका तथा अपाङ्ग मैरी लवकािमा जोड लदने
।
(ग) पूवाििार क्षेत्रुः
 यातायातमा िबै नगरवािीहरुको पहनचँ स्थापना गने ।
 िरि र िहज िेवा प्रभाहका िालग नगर तथा वडा कायािियका
भवनहरुको लनमािण गने ।
 वातावरण मैरी लवकािमा जोड लदने ।
 शहरी लवकाि तथा लदगो आवाि लवकाि लनमािण कायिक्रममा
जोड लदने ।
 लदगो लवकािमा जोड लदने ।
 उजाि‚ लवद्यतु तथा िंचारमा नगरवािीको पहनचँ अलभवलृ द्ध गने ।
(र्) वन‚ वातावरर् तथा लवपद व्यवथथापनुः
 वन तथा जैलवक लवलवधताको िरं क्षण गने ।
 जिबायु पररवतिन अनक
ु ु िन योजना लनमािण गने ।
 वातावरण मैरी लवकाि तथा शािनको लवकाि गने ।
 लवपद व्यवस्थापन योजना तयार गने ।
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(ङ) संथथागत लवकास‚ सेवा प्रवाह र सुशासनुः
 काननु लनमािणमा जोड लदने ।
 पदालधकारी तथा कमिचाररको क्षमता लवकािमा जोड लदने ।
 िचु ना तथा िचं ार माफि त िश
ु ान प्रणालिको क्रमशिः स्थापना
गने ।
 पारदलशिता र िश
ु ानको प्रवद्धिन गने ।
 िेवामा नागररकहरुको पहनचँ वलृ द्ध गने ।
 लवलत्तय व्यवस्थापन र िोको िेखा परीक्षणिाई व्यवलस्थत गने ।
नगरसभाका सभाध्यक्ष तथा सदथयज्यूहरु !
अब म उपरोि िमग्र तथा क्षेरगत नीलत तथा िो िँग ि्बलन्धत कायिक्रमहरु
कायािन्वयनको िालग आगामी आलथिक वर्िमा प्रस्ताव गररने आन्तररक राजश्व पररचािनको
अवस्था र बजेट तथा कायिक्रमको खाका प्रस्ततु गनि चाहान्छु ।
(क) पूवाििार लवकास तफिका कायिक्रि तथा प्रथतालवत बजेटुः
पवू ािधार लवकाि तफि लवलभन्न ५७ वटा िडक‚ १८ वटा भवन‚ ४ वटा शौचािय‚ ३
वटा तटबन्धन‚ ४ वटा कज्वे‚ ३ वटा निी‚ २ वटा कल्वटि‚ १० वटा पदमागि‚ २ वटा
पखािि‚ २ वटा खेिमैदान‚ १ वटा उजाि र २ लिंचाईका योजनाहरु कायािन्वयन गने गरर
कुि रु.१६ करोड १४ िाख रुपैंया लवलनयोजन गरे को छु । यिमा िघं ीय िरकारको िशति
र िमपरु क अनदु ान िमेत िमावेश गररएको छ ।
(ख) सािालजक लवकास तफिका कायिक्रि तथा प्रथतालवत बजेटुः
यि अन्तगित लशक्षा‚ स्वास््य‚ खेिकुद‚ खानेपानी‚ िैङ्लगक िमानता र िामालजक
िमावेलशकरण ि्बन्धी लवलभन्न २७२ वटा कायिक्रमहरु िचं ािनको िालग रु.३१ करोड
४८ िाख ५० हजार बजेट लवलनयोजन गरे को छु । यिमा िघं ीय िरकारको िशति
अनदु ान तथा लवशेर्श अनदु ान िमेत िमावेश गररएको छ ।
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(ग) आलथिक लवकास तफिका कायिक्रि तथा प्रथतालवत बजेटुः
यि अन्तगित कृलर्‚ पशपु ािन‚ िहकारी‚ उद्योग‚ पयिटन क्षेरहरुमा बजेट िमावेश
गररएको छ । जिमा पयिटनमा ११‚ कृलर्मा ३७‚ िहकारीमा ३‚ उद्योगमा ४‚ लिच
ं ाईमा
४‚ पशपु ंक्षीमा २१ वटा योजना तथा कायिक्रमहरु िंचािनको िालग रु.३ करोड ३८ िाख
५५ हजार रुपैंया बजेट लवलनयोजन गरे को छु । यिमा िंघीय िरकारको िशति अनदु ान
तथा लवशेर् अनदु ान िमेत िमावेश गररएको छ ।
(र्) वन‚ वातावरर् तथा लवपद तफिका कायिक्रि तथा प्रथतालवत बजेटुः
यि अन्तगित प्राकृलतक प्रकोप तथा लवपद व्यवस्थापन कायिक्रमको िालग रु.१९ िाख ८०
हजार र तारजािी खररदमा ४ िाख ९५ हजार रुपैंया बजेट लवलनयोजन गरे को छु ।
(ङ) साविजलनक सेवा तथा क्षिता लवकास कायिक्रि ।
यि अन्तगित १२ वटा लवलभन्न कायिक्रम तथा योजना कायिन्वयनको िालग रु.७२ िाख
१५ हजार रुपैंया लवलनयोजन गरे को छु ।
(च) लविायन सलिलत तफिका कायिक्रि तथा प्रथतालवत बजेटुः
यि िलमलत अन्तगित ३ वटा कायिक्रम िचं ािन गनिका िालग रु.८ िाख २५ हजार रुपैंया
लवलनयोजन गरे को छु ।
(छ) न्यालयक सलिलत तफिका कायिक्रि तथा प्रथतालवत बजेटुः
यि िलमलत अन्तगित ३ वटा कायिक्रम िंचािन गनिका िालग रु.८ िाख २५ हजार रुपैंया
बजेट लवलनयोजन गरे को छु ।
(ज) साविजलनक िेखा परीक्षक सलिलत तफिका कायिक्रि तथा प्रथतालवत बजेटुः
यि अन्तगित िाविजलनक िेखा िलमलतको िंचािन तथा क्षमता लवकाि कायिक्रमका
िालग रु.१ िाख ५० हजार रुपैंया बजेट लवलनयोजन गरे को छु ।
(झ) फुङलिङ नगरपालिकाको आन्तररक राजश्व पररचािनको अवथथाुः
हामीिे चािु आलथिक वर्िको िालग आन्तररक राजश्वको प्रक्षेपण १ करोड ५० िाख
गरे का लथयौं । त्यिम्ये २०७८ जेष्ठ मिान्त ि्ममा आईपग्ु दा रु.१ करोड २५ िाख ५०
हजार राजस्व अिि
ु ी गनि िफि भएका छौं भने यो िक्ष्यको ति
ु नामा ८३ दशमिब ६६
प्रलतश हो । आगामी आलथिक वर्िको िालग फुङलिङ नगरपालिकाको राजस्व परामिि
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िलमलतको लिफाररिमा कर तथा गैह्र राजश्वका दरहरुमा के ही फे रबि तथा िंशोधन िमेत
गररएको छ । जनु आलथिक लवधेयक माफि त यिै िाथ पेश गररएको छ । िाथै कोलभड १९
को महामारीका कारण व्यापार व्यविाय बन्द भएकोमा आगामी आलथिक वर्िको व्यविाय
कर तथा फोहोर मैिा व्यवस्थापन शल्ु कमा लनशेधा्ा अवलधभरमा बन्द रहेका व्यापार
व्यविायहरुको हकमा १५ प्रलतशति्म कर छुट लदन लिफाररि गरे को छु ।
नगरसभाका सभाध्यक्ष एवं सदथय ज्यूहरु !
अब ि चािु आलथिक वर्ि २०७७/७८ को लवलनयोलजत आय व्यय अनिु ान र सश
ं ोलित
आय व्यय अनुिानको लववरर् सम्िालनत दशौं नगरसभा सिक्ष पेश गने अनुिलत
चाहन्छु ।
हामीिे यि आलथिक वर्िमा कुि रु.६३ करोड ५६ िाख ५३ हजार १ िय ५० रुपैंया खचि
हननेगरी बजेटको प्रस्ताब गररएकोमा २०७७ िाि चैर ६ गते ि्पन्न भएको नवौं नगरिभाबाट
उि बजेटमा िंशोधन भई कुि रु.६६ करोड ८६ िाख ९० हजार १ िय ५० रुपैंया कायम हनन
गएको देलखन्छ ।
आन्तररक आय तफि १ करोड ५० िाख अिि
ु ी गने िक्ष्य रहेकोमा चािु आलथिक वर्िको
जेष्ठ मिान्त ि्ममा रु.१ करोड २५ िाख ५० हजार प्राप्त भई िक्ष्यको ति
ु नामा ८३ दशमिब
६६ प्रलतशत उपिलधध हाँलिि भएको छ । उि बजेट म्येबाट िामालजक िरु क्षा तफि को
लवलनयोजन तथा खचि बाहेक २०७८ जेष्ठ मिान्त ि्ममा चािु तफि रु. ३६ करोड ५८ िाख ३१
हजार लवलनयोजन भएकोमा यथाथि खचि रु.२१ करोड ६८ िाख ८३ हजार अथाित ६० प्रलतशत
लवलत्तय खचि भई पँलु जगत तफि रु.२४ करोड ३ िाख ९४ हजार लवलनयोजन भएकोमा यथाथि खचि
रु.१५ करोड ४८ िाख ६२ हजार अथाित ६४ प्रलतशत लवलत्तय खचि प्रगलत भएको देलखन्छ ।
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नगरसभाका सभाध्यक्ष एवं सदथय ज्यूहरु !
अब ि अगािी आलथिक वर्ि २०७८/७९ का िालग प्रथताव गररएका नीलत तथा
कायिक्रिहरु कायािन्वयन गनि आवश्यक स्रोत पररचािनका िालग गररएको प्रवन्ि यस
सभािा पेश गने अनिु लत चाहन्छु ।
अगामी आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को िालग कुि रु.६३ करोड ३९ िाख १५ हजार २
िय १० रुपैयाँ खचि हनने गरी वजेट प्रस्ताव गरे को छु । जिमा चािु खचि तफि कुि रु.३९ करोड
४५ िाख ५१ हजार अथाित ६२ दशमिब २४ प्रलतशत र पँजु ीगत sतफि कुि रु.२३ करोड ९३
िाख ६४ हजार रुपैंया अथाित ३७ दशमिब ७६ प्रलतशत खचि हनने अनमु ान गरे कोछु । क्षेरगत
बजेट लवलनयोजन तफि हेदाि कुि बजेटको िामालजक लवकाि तफि कुि रु.३१ करोड ४८ िाख
५० हजार अथाित ४९ दशमिब ६७ प्रलतशत‚ पवु ािधार लवकाि तफि कुि रु.१६ करोड १४ िाख
५५ हजार अथाित २५ दशमिब ४७ प्रलतशत‚ आलथिक लवकाि तफि कुि रु.३ करोड ३८ िखा
५५ हजार अथाित ५.३४ प्रलतशत‚ िश
ु ािन र अन्तरि्बलन्धत क्षेर तफि कुि रु.१ करोड १६
िाख ४० हजार अथाित १ दशमिब ८४ प्रलतशत‚ कायाििय िंचािन तथा प्रिािलनक खचि तफि
कुि रु.११ करोड २१ िाख १५ हजार अथाित १७ दशमिब ६९ प्रलतशत रकम लवलनयोजन
गरे को छु । यि बाहेक िामालजक िरु क्षा अनदु ान िंघीय िरकारबाट रु.८ करोड रुपैंया प्राप्त हनने
अनमु ान गरे को छु ।
उपरोि खचिहरुको िालग लवलत्तय िमालनकरण अनदु ान िंघीय िरकारवाट रु.१६ करोड
२० िाख, राजश्व वाँडफाँड िंघीय िरकारवाट रु. ७ करोड ७८ िाख ९० हजार‚ िशति अनदु ान
िघं ीय िरकारवाट रु.२८ करोड १० िाख, लवशेर् अनदु ान िघं ीय िरकारवाट रु.१ करोड ४९
िाख‚ िमपरु क अनदु ान िंघीय िरकारवाट रु.१ करोड ९५ िाख‚ लवलत्तय िमानीकरण अनदु ान
प्रदेश िरकारवाट रु.९५ िाख ९७ हजार, प्रदेश राजश्व वाडफाँटवाट रु. १ करोड ४ िाख २ िय
१० रुपैंया‚ प्रदेश िमपरु क अनदु ानवाट रु.१ करोड‚ प्रदेश िशति अनदु ानबाट रु.७ िाख ५ हजार
रुपैंया र आन्तररक श्रोतबाट रु. ४ करोड ८९ िाख २३ हजार रुपैंया व्यहोने गरी आय अनमु ान
गरे को छु । यि ि्बन्धी कायिक्रमका लववरण र आगामी आलथिक बर्िको िालग कर राजस्वको दर
ि्बन्धी लववरण आलथिक तथा लवलनयोजन लवधेयकको लवलभन्न अनिु चू ीहरुमा िमावेश गरी पेश
गरे को छु ।
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यिै गरर नगरपालिकािँग िमन्वय र िहकायिमा रहेका ३ वटा गैििहरु माफि त अगामी
आलथिक वर्िमा यि नगरपालिकामा िञ्चािन हनने कायिक्रमका िालग कुि रु. २ करोड ९२
िाख २८ हजार ९१ रुपैंया खचि हनने भएको अवस्था नगरिभामा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
योजना वनाउनु र यिको दस्तावेज तयार गनिु आफै मा गहन र महत्वपणू ि कायि हो, त्यो
भन्दा महत्वपणू ि कायि त्यिको प्रभावकारी कायािन्वयन हननु हो । ि्वद्ध िवै पक्षको िाथिक
िहयोगबाट तयार भएको आगामी आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को वालर्िक बजेटको िफि
कायािन्वयनमा िमेत यहाँहरुको महत्वपणू ि भलू मका रहने त्य लनलविवाद छ । यि अविरमा
फुङलिङ नगरपालिकाको लवकािको िन्दभिमा प्रभावकारी भलू मका खेल्ने िघं ीय िरकार, प्रदेश
िरकार र अन्य िरकारी तथा गैर िरकारी िघं िस्ं थाहरु प्रलत हालदिक धन्यवाद ्ापन गदिछु । िाथै
आगामी लदनहरुमा िबैवाट यथोलचत िहयोग र िदभावको
आशा र अपेक्षा गदिछु । यिै िन्दभिमा
्
वजेट तथा कायिक्रमको पणू ि लववरण िमेलटएको नगर िभाको लनणिय पलु स्तका प्रकाशन गरी
यहाँहरु िमक्ष उपिधध गराउने बाचा िमेत गदिछु ।
अन्तिा,
कोरोना महामारीको लवश्वव्यापी अिरको यि प्रलतकुि घडीमा लनमािण गररएको आगामी
आलथिक बर्ि ०७८/७९ को यो बजेट तथा कायिक्रमिे अवश्य पलन िमग्र नगरवािीको भावनाको
प्रलतलनलधत्व गदै यि नगरपालिकािाई “यातायात सञ्जाि‚ व्यवसायीक कृलर्‚ पयिटन र
पूवाििार‚ लशक्षा‚ थवाथ्य र औद्योलगक लवकास फुङलिङ सिृलिको आिार” तयार गने
कुरामा म लवश्वस्त छु ।
प्रस्ततु नीलत बजेट तथा कायिक्रम तजिमु ा गने प्रलक्रयामा प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूपमा िहयोग
पर्ु याउनु हनने नगर प्रमख
ु ज्य,ू योजना तजिमु ाको प्रारल्भक चरणदेलख बजेट तथा कायिक्रम प्रस्ततु
गदाि ि्मका हरे क क्षणमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा िि
ं ग्न रही िहयोग पर्ु याउनु हनने
नगरकायिपालिका तथा नगर िभाका ि्पणू ि िदस्यज्यहू रू, लजल्िा लस्थत िरोकारवािा लवलभन्न
िरकारी कायािियहरु तथा उद्योग वाँलणज्य िघं िगायत गैर िरकारी िघं िस्ं थाका
प्रलतलनलधज्यहू रु‚ िचं ारकमी लमरहरु िाथै उपलस्थत ि्पणू ि महानभु ावहरु प्रलत हालदिक आभार
व्यि गदिछु । त्यिै गरी यो बजेट तथा कायिक्रम तयार गनि प्रारल्भक चरणदेलख अन्त्यि्म
अहोरार खट्ने नगरपालिकाका प्रमख
ु प्रशािकगय अलधकृत िगायत िवै कमिचारी लमरहरुिाई
16

धन्यवाद लदन चाहन्छु । कोरोना महामारीको यि लवर्म पररलस्थमा िंघर्ि गदै यि नगरिे बजेट
माफि त लिएको िक्ष्य तथा उद्देश्य हालिि गनि स्वीकृत कायिक्रम तथा वजेट िमयमै कायिन्वयन
गरी प्रलतफि प्रालप्तका िालग यहाँहरु िलहत ि्पणू ि नगरवािीहरुको िकृय िहभालगता र िहयोग
रहनेछ भन्ने पणू ि लवश्वाि राख्दै मेरो प्रस्तलु तिाइ यही अन्त्य गदिछु ।
िन्यवाद् !
बि बहादुर भट्टराई
नगर उप-प्रिुख
फुङलिङ नगरपालिका‚ ताप्िेजुङ

लिलत २०७८ साि आर्ाढ १० गते रोज ५ बार शुभि् ।
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