बजेट बक्तब्य
फूङलिङ नगरपालिकाको छै टौं नगरसभामा उप प्रमुख श्री बम बहादुर भट्टराईद्वारा प्रस्तुत बजेट बक्तव्य २०७६
फूङलिङ नगरपालिकाको छै टौ नगर सभाका अध्यक्ष ज्य‚ू
लिषयगत सलिलतका संयोजक ज्यहू रु, नगरसभाका सदस्य ज्यहू रु, उपलस्ित सञ्चारकिी ज्यहू रु एिि आलििक बषि
०७६/७७ को बजेट तिा योजना तजििू ािा संिग्न सम्पर्ू ि कििचारी िगिहरु !
फूङलिङ नगरपालिकाको उप-प्रिख
ु को हैलसयतिे यस नगरपालिको छै टौ नगरसभा सिक्ष चािु आलििक िषि
२०७५/७६ को सिीक्षा तिा आगािी आलििक िषि ०७६/७७ को अनिु ालनत आय र व्ययको लििरर् प्रस्ततु गनि पाउँदा ि
अत्यन्तै गौरिालन्ित भएको छु ।
यस अिसरिा देश र जनताको राजनीलतक आलििक पररिितनका िालग आफ्नो िहत्िपर्ु ि जीिन िलिदान गनिु हुने सम्पर्ू ि
ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रलत हालदिक श्रद्धान्जिी अपिर् गनि चाहन्छु । सािै यसै क्रििा घाईते तिा अपाङ्ग भएका ब्यालिहरुको स-ु
स्िास््य िाभको कािना गदिछु । रालरियता, गर्तन्र, स्िालिनता, सािालजक न्याय, सिानता र सिृलद्धको िालग संघषि गनिु हुने
सम्पर्ु ि नेपािी नागररक र त्यसको सिि नेतत्ृ ि गनिु हुने नेपािी राजनीलतका लशखर व्यलित्िहरू प्रलत हालदिक सम्िान प्रकट गनि
चाहन्छु ।
संलििान कायािन्ियनको क्रिसगै आलििक सिृलद्ध तफि हाम्रो देश उन्िख
ु भएको सन्दभििा फुङलिङ नगरको सिग्र
लिकास र सम्बृलद्धका िालग गत बषि पेश भएको नीलत तिा कायिक्रि र लिलनयोलजत बजेटको सिीक्षा गदै आगािी आ. ि.
०७६/७७ को िालग प्रस्तालित बजेट छै टौं नगरसभाबाट पाररत गरी सश
ु ासन र सिृलद्धको िहान यारा तय गने क्रििा हािी
जलु टरहेका छौं ।
संघीय शासन प्रर्ािी अन्तरगत स्िानीय सरकारको रुपिा लनिािलचत जन प्रलतलनलिको हैलसयतिा हािीिे पलहिो पटक
नीलत, िजेट र कायिक्रि साििजलनक गरी कायिन्ियन गरे को पलन दईु बषि परु ा भई तेस्रो बषि सरुु हुन िागेको छ । दईु बषिकै
दौरानिा के ही आशा िाग्दो गलतिा लिकास लनिािर्का काियहरु अलघ िढीरहेका छन । तिालप सस्ं िागत क्षिताको किी,
जनशलिको अभाि र जनतािे स्िानीय सरकार प्रलत गरे को ठुिो आशा र भरोसा िीच सन्ति
ु न ल्याउन चािु आ. ि. िा
अििम्िन गररएका नीलत, बजेट र कायिक्रिहरु िेरै हदसम्ि प्रभािकारी नै भएको िान्न सलकन्छ ।
नगर सभाका सभाध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरु !
अि ि चािु आ. ि. को क्षेरगत नीलत तिा कायिक्रिको सलिक्षा पेश गनि चाहन्छु ।
१. आलथिक क्षेत्रः- यस नगरपालिका क्षेरको कृ लष, पयिटन, उद्योग, िालर्ज्य, सहकारी, लिलिय जस्ता आलििक लिकासका
पक्षहरुको प्रिद्धिनिा चािु आलििक िषििा लिइएका नीलतहरु संतोषजनक नै रहेका छन । यस अिलििा कृ लष तफि
व्यिसालयक कृ लष उत्पादनका िालग के लह नयाँ पके ट तिा व्िकहरुको लनिािर् भएका छन । साना लसचं ाइ योजनाहरुको
कायिन्ियन िाफि त लसंचाइ सलु ििािा िप लिस्तार भएको छ । व्यिसालयक पश
ु पािनिा जोड लदन लनयलित उपचार सेिा,
कृ लति गभाििान सेिा, गोठ सिु ार पशु स्िास््य तिा िाँझोपन लनिारर् लशलिर, पशु लििा तालिि, िासु व्यिसाय प्रबद्धिन
जोड लदइएको छ भने लिलभन्न जातका लहउदे तिा बखे घासका लबउलिरुिा र खकि सिु ार जस्ता कायिक्रिहरु कायिन्ियन
भइ अपेलक्षत उपिव्िी हालसि भएको छ । िालििक पयिटन प्रिद्धिनका सन्दभििा पािीभरा िलन्दरिा आउने दशिनािीहरुको
सलु ििाका िालग लिलभन्न स्िानिा साििजलनक शौचाियहरु ( तोक्िे हटीया, परु ानो बैक िाईन छे उ, सक
ु े टार र काफ्िे
पाटी) क्षेरिा सलु ििायि
ू साििजलनक शौचािय लनिािर्को कायि परु ा भइसके का छन् । तोक्िे डाँडा सक
ु े टार पदिागि
िगायतका नगर क्षेरिा आन्तररक तिा िाह्य पयिटन प्रिििन गनिका िालग पदिागिहरु लनिािर् भैरहेका छन् ।
२. सामालजक क्षेत्रः- यस नगर क्षेरिा रहेका लिद्याियहरु िाफि त गर्ु स्तरीय लशक्षाको प्रत्याभलु त गने कायििा नगरपालिका
प्रलतिद्ध छ । चािु आ . ि. िा लिद्याियको भौलतक पिू ाििार लनिािर्, सियिानै पाढ्यपस्ु तक तिा शैलक्षक सािाग्री
उपिब्ि गराई शैलक्षक िातािरर्को िृलद्ध गने काि भएको छ भने नगरपालिका क्षेरलभर रहेका अस्पताि, स्िास््य चौकी,
शहरी स्िास््य के न्र, सािदु ालयक स्िास््य संस्िा, खोप के न्रहरुको भौलतक पिु ाििार लनिािर् तिा सिु ार भएका छन् भने
अलत आिश्यक औषिी तिा उपकरर्हरु खररद गरी स्िास््य के न्रिा उपिब्ि गराईएको छ । िातृ सरु क्षा कायिक्रिका

िालग लिलनयोलजत िजेट को किीिे उत्पन्न सिस्या सिािानका िालग गररएका प्रयत्नहरु आलं शक रुपिा सफि भएका छन
। िलहिा, िाििालिका, आलदिासी जनजाती, जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग, दलित िगायतका सिदु ायको उत्िानका िालग
उल्िेख्य कायिक्रिहरु सचं ािन भइ सिािेशी लिकासिा योगदान पगु क
े ो लिश्वास लिन सलकन्छ ।
३. पुर्ािधार क्षेत्रः- चािु आ.ि. िा नगरको बजेटको ठुिो लहस्सा पबु ाििार क्षेरिा िगानी भई यातायातको पहुचँ िा उल्िेख्य
सिु ार भएको छ । लिकट भगु ोि, छररएको िलस्त, साििजलनक सलु ििािा पहुचँ लिस्तार तिा स्िानीय उत्पादनको
बजारीकरर्का िालग पलन सडक तिा पि
ु हरुको लिस्तार अलत नै आिश्यक भएको सन्दभििा यस क्षेरिा उल्िेख्य प्रगलत
भएको अिस्िा छ । लिद्यतु ीय पोिहरुको उपिव्िता िढाइएको कारर् िडाका के लह िस्तीहरुको ग्रािीर् लिद्यलु तकरर्िा
सहयोग पगु क
े ो छ । सरु लक्षत तिा व्यिलस्ित शहरी लिकासिा जोड लदन नक्शा पास तिा अलभिेलखकरर्िाइ लतब्रता लदने
नीलतगत व्यिस्िािा आशा िाग्दो सफिता लििेको छ ।
४. र्ातार्रण तथा लर्पद व्यर्स्थापनः- लिकास सगं ै हुने िन जगं िको लिनास रोक्न जोड लदइएको छ । कलतपय भ-ू
सिं दे नशीि क्षेरहरुिा तारजािी लितरर् गरी भक्ष
ु य रोकिािका प्रयासहरु भएका छन । तारजािीको न्यनू ति नगर स्तरीय
स्टक रहने व्यिस्िा लििाइएको छ । यो नगरपालिका लिपद जोलखिका दृलििे संिदे नशीि रहेको कारर् आकलस्िक राहत
व्यिस्िापनका िालग न्यनू ति रु. १०,००,०००।- राशीको लिपद कोषको व्यिस्िा गररएको छ । लजल्िा लिपद व्यिस्िापन
सलिलतको संस्िागत क्षिता लिकासका िालग िलजलिक सहयोग उपिव्ि गराइएको छ । लिपद् उद्दारका िालग दिकि र
लिपरिाई ििित संभार गरी २४ सै घन्टा प्रयोग गनि सलकने अिस्िािा रालखएको छ । तत्कािै स्काभेटर प्रयोग गरी अिरुद्ध
सडक सचु ारु गरी आित जाित तिा जन जीिनिाई सािालन्यकरर् गने कायिहरु भएका छन् । िन नसिरीको स्िापना गरी
लिलभन्न जातका लिरुिाको उत्पादन तिा लितरर् सािै नगर सौदलयिकरर्का िालग गििा िनाई लिरुिा रोप्ने कायिको
शरुु आत गररएको छ ।
५. संस्थागत लर्कास, सेर्ा प्रर्ाह र सुशासनः- संस्िागत सश
ु ासन, क्षिता लिकास तिा सेिा प्रिाह सिु ारका िालग
अििम्िन गररएको नीलतहरु प्रभािकारी देलखएका छन । पारदलशिता तिा जिाफदेलहता अलभिृलद्धका िालग लिकास गरी
प्रयोगिा ल्याइएको िोिाइि एप्स, लडलजटि िडापर, सािालजक सजं ािको प्रयोग, अप डेट िेि साइट, ग्रपु एसएिएस, इहालजरीको प्रभािकारी प्रयोग भईरहेका छन् । सेिाग्राहीहरुिाई प्रािलिकताका साि लनरपक्ष सेिा प्रिाह सलु नलित गनि
परीक्षर्को रुपिा कायािियको राजश्व शाखािा क्यू म्यानेजिेन्ट प्रलिलि प्रयोगिा ल्याइएको छ । सािालजक सरु क्षा भिा
िैलकङ्ग प्रर्ािी िाफि त लितरर् गने लनलतिाई सरुु िात गररएको छ । नागररकहरुको सचू नाको हकको सम्िान तिा
प्रिद्धिनिा उल्िेखनीय भलू िका रहेको छ । सचू ना प्रलिलि अलिकृ त को व्यिस्िा िाफि त प्रलिलिको उपयोगिा जोड लदइएको
छ भने सचू ना अलिकारीको ब्यिस्िा गरी नागररकिे चाहेको सचू ना प्रिाह गररएको छ सािै नगर प्रििा िाफि त नगरका
सम्पर्ु ि गलतलिलि तिा लनर्ियहरु साििजलनकीकरर् गने पद्धलतिाई लनरन्तरता लदएको छ ।
नगर सभाका सभाध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरु !
अब म अगामी आ.र्. ०७६/७७ को िालग फूङलिङ नगरपालिकाको नीलत, र्जेट तथा कायिक्रम यस गररमामय
सभा समक्ष प्रस्तुत गनि अनुमलत चाहन्छु ।
१.

दीर्िकालिन सोच
रारििे अलं गकार गरे को “सिृद्ध नेपाि र सख
ु ी नेपािी” को दीघिकालिन िक्ष्य, सन २०३० सम्ििा नेपाििाई िध्यि
आय भएको िि
ु क
ु िा पयु ािउने र लदगो लिकासको िक्ष्य हालसि गने तिा लिश्वव्यापी लिकास िक्ष्यहरुिाई परु ा गने रालरिय
प्रलतिद्धतािाई ितू ि रुप लदनु स्िानीय सरकारको पलन प्रिख
ु लजम्िेिारी हुने भएकािे उपयि
ु स्िानीय नीलत तिा कायिक्रि िाफि त
रालरिय िक्ष्य तिा प्रलतिद्धता प्राप्तीिा सघाउ पर्ु याउँदै यस नगरपालिकािाई “सिृद्ध र उज्यािो नगर‚ फुङलिङबासीको रहर”
भन्ने िि
ू नाराको साि सख
ु ी नगरिासी िनाउने दीघिकालिन सोंच र िक्ष्यका सलहत अगािी नीलत, िजेट तिा कायिक्रि प्रस्ताि
गररएको छ ।

२.

३.

बजेटको समलिगत िक्ष्य
१. कृ लष क्षेरको व्यािसालयकरर् र लिकासिा जोड लदने ।
२. स्िास््य चौकी नभएका िडािाहरुिा आिारभतु स्िास््य के न्र लनिािर् गरी स्िास््य सेिाको प्रिाहिा सिु ार गने ।
३. नगरपालिकािे आफ्नै कायाििय भिन लनिािर् गरी सेिा प्रिाहिाई चस्ु त दरुु स्त बनाउने ।
४. नगरपालिकाको लनिािर्लिन बसपाकि को भौलतक संरचना परू ा गरी बसपाकि संचािनिा ल्याउने ।
५. प्रिानिन्री रोजगार कायिक्रिका िाध्यािबाट िप रोजगारीिा िृलद्ध गने ।
६. संलघय सरकार तिा प्रदेश सरकारसंगको सिन्ियिा एक कृ लष लशतभण्डार लनिािर् गने ।
७. नगरपालिका क्षेर लभरका अलत लिपन्ं न भलू िहीन सक
ु ु म्बासीहरुको िगत तयार गरी सक
ु ु म्बासी सिस्याको पलहचान
गने ।
८. खानेपानीको गर्ु स्तरिा सिु ार गदै सेिा लिस्तार गने ।
९. पिू ाििार लिकास कायिक्रिको गर्ु स्तर सिु ार गरी िातािरर् िैरी िनाउने ।
१० उद्योग िालर्ज्य संघ सँगको सहकायि र सिन्ियिा सबै उद्योगी व्यिसायीिाई करको दायरािा ल्याउने र कर
प्रशासनिा सिु ार गरी राजश्व िृद्धी गने ।
११ नगरपालिकाको नाििा रहेको बेरुजि
ु ाई घटाउने ।
१२ सश
ु ासन र जिाफदेहीतािा अलभिृलद्ध गने ।
१३ “हाम्रो नगरपालिका उज्यािो नगरपालिका” कायिक्रि अन्तगित नगरपालिकािा सडक िलि जडान र लिद्यतु सेिा
लिस्तार गने ।
१४. नगरपालिका लभर रसायलनक ििको लिस्िापन गनि गोठ सिु ार कायिक्रि संचािन गरी अगािलनक कृ लष उत्पादनिा जोड
लदने ।
१४ पयिटन पिू ाििारको लिकास गने ।
१५. लशक्षाको गर्ु स्तरिा िृलद्ध गने ।
१६. खेिकुदको िाध्यिबाट स्िास््य तिा सक्षि जनशलिको उत्पादन गने ।

बजेटको उद्देश्य:उपिव्ि स्रोत र सािनको अलिकति सदपु योग गदै नगरिसीहरुको जीिनस्तरिा सिु ार ल्याउने ।
४.
बालषिक बजेट कायिक्रम तजिुमा गदाि अर्िम्बन गररएका प्रमुख नीलत तथा आधारहरः
४.१. क्षेत्रगत प्राथलमकता र नीलतहरु
४.१.१. पर्ू ािधार लर्कासका नीलतहरु र बजेट व्यर्स्था
क) सडक, लसचं ाई, भिन, ढि, कल्िट‚ पि
ु पि
ु ेसा र पदिागिको िप लनिािर् तिा स्तरोन्नलतिा जोड लदइने छ ।
ख) लनलिित पिू ाििार ििित संभार गनिु पने अिस्िािा नगरपालिकािे खडा गरे को ििित संभार कोषबाट प्रािलिकताका
आिारिा ििित गने नीलत लिइनेछ । तालिि, गोष्ठी, सफ्टिेयरका कायिक्रि र िलक्षत िगिको आयोजना िाहेकको
प्रत्येक आयोजनाबाट ििित संभार कोषिा २% प्रलतशत रकि कट्टा गररने नीलतिाई लनरन्तरता लदइने छ ।
ग) नगर लभरका स्िानीय सडकहरुको क्षेरालिकारिाई लनरन्तरता लदइ कायािन्ियन गररने छ ।
घ) पिू ाििार लनिािर् गदाि लनिािर् कायििे बातािरर्िाई प्रभाि पानि सक्ने नकारात्िक असरिाई कि गने नीलत लिइनेछ
। लनिािर् कायििाई िातािरर्िैरी बनाइदै िलगनेछ ।
ङ) नगरपालिकाको सिग्र लिकासको िालग नगरपालिकाको आिलिक तिा रर्नैलतक योजना बनाइ दीघि कालिन
सोचको आिारिा िालषिक िजेट, नीलत तिा कायिक्रि संचािन गने नीलत अििम्बन गररदै िलगनेछ
च) यस नगरपालिकाको सबै िडािा सािदु ालयक लिद्यतु ीकरर् कायिक्रि िागु भई “हाम्रो नगरपालिका उज्यािो
नगरपालिका” कायिक्रि अन्तगित शहरी क्षेर तिा साििजलनक क्षेरिा सडक बलिको लिस्तार गने लनलत लिइने छ ।
छ) नगरपालिकाको भिन,िडा कायािियको भिन, स्िास््य चौकी, किडि हि, प्रहरी चौकी, सािदु ालयक भिन जस्ता
अत्यािश्यकीय भिन संरचनाहरुको लनिािर्िाई प्रािलिकता लदने नीलत लिइने छ ।

ज) भक
ू म्प प्रलतरोिात्िक घर,भिनहरु लनिािर् गनि ग्रािीर् क्षेरिा लनिािर् सम्बन्िी काि गनेहरुिाई आबश्यक
तालििको व्यिस्िा गदै िलगनेछ ।
झ) प्रत्येक िडािा शहरीकरर् तिा बस्ती लिकासिा जोड लदइनेछ ।
ञ) नगरपालिकािा नक्सा पास नगरी नया संरचना लनिािर् गने कायििाइ लनरुत्सालहत गररनेछ र परु ानो घर अलभिेख
कायििाई लनरन्तरता लदइनेछ ।
ट) नगरपालिका अन्तगितका िडा कायाििय भिन लनििर् कायििाई क्रिशः अगालड बढाइनेछ ।
सिग्र पिू ाििार क्षेरको उल्िेलखत कायिक्रि संचािन गनि सडक लनिािर् तफि रु.५ करोड ६० िाख ‚ लसंचाई
तफि रु. १९ िाख‚ पि
ु पि
ु ेसा तफि २४ िाख ५० हजार‚ भिन लनिािर् तफि रु. ३ करोड ६१ िाख ३३ हजार ३ सय
३४‚ खेििैदान तफि रु. ७० िाख‚ खोलल्स लनयन्रर् र तटिन्िन तफि रु.३ िाख‚ ढि तिा नालि तफि रु. ६०
िाख‚ पद िागि लनिािर् ७० िाख ५० हजार‚ भौलतक पिू ाििारको डीपीआर तयार ८ िाख‚ िेलशन औजार र सिारी
सािन खररद तफि ३८ िाख तिा सिपरु क कोषाको िालग ५० िाख गरी कुि पिु ाििार लिकास तफि रु.१२ करोड
६७ िाख ५४ हजार ३ सय ३४ रुपैंया बजेट लिलनयोजन गरे को छु ।
४.१.२. आलथिक लर्कासका नीलतहरु र बजेट व्यर्स्था
२.१.२.१. कृलष सम्बन्धी
क) नगदे बािी (लिषेश गरी अिैची, गोिभेडा,अदिु ा, सन्ु तिा,कागती) को उत्पादन िृलद्ध गदै आय आजिन िाफि त
गररबी लनिारर्िा सहयोग पुर्याउने नीलत लिइएको छ । यसको िालग नेपाि सरकार कृ लष लिकास िन्रािय
अन्तगित संचािन गररने प्रिानिन्री कृ लष आिलु नकीकरर् पररयोजना, अिैंची कृ लष जोन िगायत अन्य
आयोजनाहरुसंगको सिन्िय गरी आिश्यक कायिक्रि कायािन्ियन गने नीलत लिएको छ ।
ख) नगरपालिकाका लिलभन्न क्षेरहरुिा उत्पादन हुन सक्ने सम्भाव्य कृ लष उपजको पलहचान गने र पके ट क्षेरको रुपिा
स्िालपत गदै िलगने छ ।
ग) खद्यान्नको परम्परागत उत्पान प्रर्ािीिा सिु ार गरी उत्पादन तिा उत्पादकत्ि िृलद्ध गररने छ ।
घ) नगरपालिका लभर उत्पालदत कृ लषजन्य िस्तहु रुको बजार सलु नलिताका िालग आिश्यक पहि गररनेछ ।
ङ) अगािलनक खेतीिाई प्रोत्साहन गरी रसायलनक ििको प्रयोगिाइ लिस्िालपत गदै िलगनेछ ।
२.१.२.२.उद्योग र पयिटन
क) स्िानीय स्तरिा उत्पादन हुने कच्चा पदािि, स्रोत सािन र सीपिा आिाररत घरे िु उद्योग स्िापना गनि र यस्ता
उद्योगहरुिाई प्रोत्साहन गनि आिश्यक अध्ययन अनसु न्िान गरी योजना लनिािर् गररनेछ ।
ख) नगरपालिका लभर रहेका िालििक तिा पयिटकीय स्ििहरु, पािीभरा देिीको िलन्दर, चण्डेश्वर िाि, शलहद स्िृलत पाकि ,
रलिन्र स्िृलत पाकि , चारपाटे ढुङ्गा पयिटन स्िि, िक्ु िेश्वर िलन्दर ,ओख्रे चौर पाकि , लशिािय र देउरािी लभरी
सािदु ालयक िनको गुप्ते क्षेरिा लिश्व शालन्त पाकि को लनिािर् गरी पयिटन प्रिििनको िालग आिश्यक यिक्रि तजििु ा
गररनेछ ।
२.१.२.३. पशु लर्कास
क) नश्ल शिु ारको िाध्यिबाट उन्नत जातका पशु उत्पादनिा जोड लदनेछ ।
ख) पशु स्िास््य सिु ारको िालग िप प्रालिलिकको व्यिस्िा गररनेछ ।
ग) एक घर एक सिु ाररएको गोठ कायिक्रििाई लनरन्तरता लदइनेछ ।
घ) िासु तिा दग्ु ि उत्पादनिा नगरिाई आत्ि लनभिर बनाउँ दै िलगनेछ ।
२.१.२.४. सहकारी
क) अिितन्रको तीन खम्बा िध्ये एक खम्बाको रुपिा रहेको सहकारीको प्रिििन र लिकासको िालग सहकारी लनयिन र
क्षिता अलभिृलद्ध तिा सहकारी संस्िाको पिु ाििार लिकासिा जोड लदइनेछ ।

उल्िेलखत सिग्र आलििक क्षेरको लिकासको िालग कृ लष तफि रु.४६ िाख ५० हजार‚ पशु सेिा तफि रु.३३ िाख
७५ हजार‚ पयिटन पुिाििार लिकास तफि रु.६२ िाख ५० हजार र सहकारी लिकास कायिक्रि तफि रु.१५ िाख गरी कुि
जम्िा रु.१ करोड ६० िाख ७५ हजार रकि लिलनयोजन गरे को छु । उल्िेलखत िजेटिा संघ र प्रदेश तफि को सशति
अनदु ान जम्िा रु.१७ िाख ८९ हजार सिेत सिािेश गरी कुि बजेट रु.१ करोड ७८ िाख ६४ हजार कायि हुने
देलखन्छ ।
४.१.३. सामालजक लर्कासका नीलतहरु र बजेट व्यर्स्था
४.१.३.१ लशक्षा
क) लशक्षासगं सम्बलन्ित लिलभन्न ऐन तिा लनयिाििी लनिािर् गरी लिद्याियहरुको शैलक्षक िातािरर् तिा लशक्षर्
लसकाईिाई प्रभािकारी बनाउन आिश्यक पहि गररनेछ ।
ख) लिगतिा लजल्िा लशक्षा कायािियबाट अनिु लत प्राप्त गरे का तर आिश्यक दरबन्दीको व्यिस्िा नभएका प्रस्तालित
लिद्याियहरुिा दरबन्दी तिा अनदु ानको व्यिस्िा गररनेछ ।
ग) यसै शैलक्षक शरदेलख सिय अनुकुि लशक्षक लिद्यािी अनपु ात लनिािरर् गनि पहि गररनेछ । यलह अनपु ातको आिारिा
लशक्षक दरिन्दी लििान गररनेछ । लिद्यािी संख्या अत्यन्त न्यनु भएका लिद्याियहरुिाई नलजकको लिद्याियिा गाभ्ने
िा कक्षा घटाई संचािन गने नीलत लिइनेछ ।
घ) लशक्षािाई गुर्स्तरीय र प्रलिलििैलर बनाउन पस्ु तकािय, प्रयोगशािा स्िापना हुन बाँलक लिद्याियहरुिा क्रिशः ई
पस्ु तकािय र प्रयोगशािाहरु स्िापना गदै िलगनेछ ।
ङ) लशक्षकहरुको क्षिता लिकासको िालग आिस्यक तालििको व्यिस्िा गरीने छ ।
च) लशक्षाक्षेरको सिु ारको िालग लिद्याियिा अलभभािकहरुिाई लनयलित रुपिा बोिाउने र िाििालिकाहरुको पढाइको
गर्ु स्तर सिु ारिा लशक्षक अलभभािकको भलू िकाको सम्बन्ििा सचेत गराउने नीलत लिइनेछ ।
छ) लिद्याियहरुिा आलििक सश
ु ासन कायि गनि सबै लिद्याियहरुिे आलििक िषि सिाप्त भएको २ िलहना लभर
लिद्याियको आम्दानी र खचिको लहसाि साििजलनक गने व्यिस्िा लििाइ सो को अनगु िनको व्यिस्िा लििाइने छ ।
झ) सम्भि भएका लिद्याियहरुिा आगािी आ.ि.देलख क्रिस इ–हाजीरीको व्यिस्िा गदै िलगनेछ ।
ञ) लनजी लिद्याियहरुको अलभिेख तयार गरी करको दायरािा ल्याउने नीलत लिइने छ ।
ट) तोलकएको सियिै लिद्यािय व्यिस्िापन सलिलतको गठन गरी लिद्याियको शैलक्षक िातािरर्िाई चस्ु त दरुु स्त बनाइने
छ।
ठ) शैलक्षक सिु ारको िालग लनयलित प्रिानाध्यापकहरुको बैठक संचािन गररनेछ ।

४.१.३.२. स्र्ास््य
क) पर्ू ि खोपयि
ु कायिक्रििाई लनरन्तरता बढाइनेछ ।
ख) नगर क्षेर लभरका स्िास््य चौकीहरुिाई सािन सम्पन्न बनाउँदै स्िास््य सेिािाई गर्ु स्तरीय बनाईनेछ ।
ग) बहुक्षेरीय पोषर् कायिक्रि सञ्चािन गररदै िलगनेछ ।
घ) नेपाििे अनिु ोदन गरे को लदगो लिकास िक्ष्यिाई सहयोग पर्ु याउन पर्ू ि सरसफाई यि
ु नगरपालिका अलभयान
सञ्चािन गररनेछ ।
ङ) शन्ु य होि डेिीभरीको नीलत अििम्िन गररनेछ ।
च) लशसु तिा आिाको स्िास््यिा सिु ार ल्याउन आिश्यक खोप िगाउन प्रोत्साहन गररनेछ ।
छ) सन्तलु ित आहारा स्िस्ि जीिनको िालग अत्यन्त आिश्यक भएकोिे एक घर एक करे साबारी कायिक्रिका िालग
सआ
ु हारा िगायतका दातृ लनकाय तिा गैर सरकारी संस्िाहरु िाफि त साझेदारी कायिक्रि संचािन गने व्यिस्िा
लििाइने छ ।
ज) स्िास््य सेिािा सििसािारर् जनताको पहुचँ िृलद्ध गनि सालिकको स्िास््य चौकीबाट १ घण्टाभन्दा टाढा रहेका
िस्तीहरुिा क्रिशःसािदु ालयक स्िास््य इकाईहरु स्िापना गदै िलगनेछ ।
झ) िलहिा स्ियंि सेलिकाहरुको सेिािाइ िप प्रोत्साहन गररनेछ ।
४.१.३.३. खेिकुद
क) यिु ा खेिाडीहरुको खेिप्रलतको भािनाको कदर गदै भलििि, बास्के टिि र व्याडलिण्टन खेिको िालग म्याटको
ब्यिस्िा गररने छ ।
ख) नगरपालिकािा स्तरीय खेििैदान लनिािर् गने नीलत लिइनेछ ।
ग) लिलभन्न खेिकुद प्रलतयोलगता स्िानीय क्िबहरु,लिद्याियहरु िाफि त खेिकुद कायिक्रि सञ्चािन गने गराउने नीलत
लिइएको छ ।
घ) एक िडा एक खेि िैदान लनिािर् गने नीलतिाई लनरन्तरता लदइनेछ ।
ङ) आन्तररक प्रलतयोलगता िाफि त रालरिय स्तरिा छनोट भएका खेिाडीहरुिाई क्षेरीय तिा रालरिय स्तरका
प्रलतयोलगताहरुिा सिािेश गरी उलनहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
४.१.३.४.िैङ्लगक समानता र सामालजक समार्ेलशकरण
क) िैङ्लगक सिानता र सािालजक सिािेलशकरर्को नीलतिाई आत्िसात गदै िलक्षत िगिको सम्िान चेतनािृलद्ध‚
सीप र क्षिता लिकास र सशलिकरर् कायिक्रिहरु संचािन गररनेछन् ।
ख) लिषयगत शाखाहरु र िलक्षत िगिका आलिकारीक संगठनहरुसँगको सिन्ियिा िलक्षत िगिका कायिक्रििाई
प्रभािकारी सञ्चािन गने नीलत लिइनेछ ।
ग) िलहिाहरुिाई आलििक उपाजिनका िालग लसपिि
ू क र आयिि
ु क कायिक्रिहरु सञ्चािन गररनेछ ।
घ) बाििैरी स्िानीय शासन अलभयानिाई लनरन्तरता लदइनेछ । लि.स. २०८० साि लभरिा नगरपालिकािाई
िाि िैरी नगरपालिका घोषर्ा गने उद्देश्य लिई आगािी आ.ि. देलख लनिािर् गररने सरं चनाहरुिाई बाििैरी
बनाउदै िलगनेछ ।
ङ) स्िानीय भाषािाई प्रिद्धिन गदै िलगनेछ । स्िानीय भाषाहरुको संरक्षर् एिं सम्िद्धिन गनि नगरपालिकाको
के न्रिा एक बहु भाषा पाठशािा स्िापना गनि अध्ययन अनसु न्िान गररनेछ ।
च) ज्येष्ठ नागररकको स्िास््य परीक्षर् र सम्िान गने नीलतिाई लनरन्तरता लदइनेछ .
छ) चािु आ.ि.देलख सरुु भएको ज्येष्ठ नागररक लिश्रािस्िि लनिािर् कायििाई लनरन्तरता लदइनेछ ।
झ) अपाङ्गहरु पलहचान गरी उनीहरुको जीिनिाई सहज बनाउन स्िास््य परीक्षर् र सािाग्री सहयोग गररनेछ र
अपाङ्ग पररचय पर सहज रुपिा उपिब्ि गराउन िलहिा िाििालिका तिा सिाज कल्यार् शाखाको
आलिकाररक प्रलतलनलििाई घरिै गएर पररचय पर उपिब्ि गराउने नीलत लिइने छ ।

ञ) दलित तिा उलत्पलडत जातीको उत्िानिाई प्रािलिकता लदइनेछ । उनीहरुको लशक्षािा पहुचँ िृलद्धको िालग
दलित छारािृलिको कायिक्रििाई प्रभािकारी रुपिा संचािन गररनेछ ।
ट) दलित आिास कायिक्रििाई आगािी आ . ि. िा सिेत लनरन्तरता लदइने छ ।
ठ) छुिाछुत िि
ु नगरपालिका िनाउने अलभयानिाई क्रिश कायािन्ियन गदै िलगनेछ ।
ड) सािालजक सरु क्षा भिा लितरर् कायििाई प्रभािकारी गराउन नगरपालिकाको आफ्नै िेभ साइट िाफि त
साििजलनक गने नीलत लिइने छ ।
ढ) सािालजक सरु क्षा भिािाई प्रभािकारी िनाउन लितरर् अलघ िडा सलिलतबाट अलनिायि रुजु गने नीलत लिइने
छ।
र्) सािालजक सरु क्षा भिािाई प्रभािकारी िनाउन बैंलकङ प्रर्ािीबाट लितरर् गने काििाई लिस्तार गदै
िलगनेछ ।
४.१.३.५.खानेपानी तथा सरसफाई
क) स्िच्छ तिा स्िस्ि खानेपानीिा सबैको पहुचँ स्िालपत गनि खानेपानी सम्बन्िी नया आयोजनाहरु संचािन तिा
परु ाना खानेपानी आयोजनाहरुको ििित संभार कायिक्रि संचािन गररनेछ ।
ख) खानेपानीको िहु ान संरक्षर्िाई उच्च प्रािलिकता लदइनेछ ।
ग) एक घर एक िारा को नीलतिाई कायािन्ियन गररनेछ ।
घ) नगरपालिकािाई क्रिशः पर्ू ि सरसफाई तफि उन्िख
ु गराउन आिश्यक पहि गररनेछ । यसको िालग िडाहरुिा
अलभयान सञ्चािन गदै िलगनेछ ।
४.१.३.६.सँस्कृती तथा पयिटन प्रर्धिन
क) नगरपालिका क्षेर लभरका ऐलतहालसक‚ िालििक‚ सास्ं कृ लतक स्ििहरुको पलहचान‚ सरं क्षर् र लिकास गने
कायिक्रििाई लनरन्तरता लदइने छ ।
उल्िेलखत सिग्र सािालजक लिकासको क्षेरगत कायिक्रि कायािन्ियनका िालग लशक्षा तफि रु.८९ िाख‚
स्िास््य तफि रु.३९ िाख ५० हजार‚ खेिकुद कायिक्रि तफि रु.३५ िाख ५० हजार‚ िैङ्लगक सिानता र
सािालजक सिािेलशकरर् तफि रु.९३ िाख ८८ हजारԨ‚ खानेपानी तिा सरसफाई तफि रु १ करोड १२ िाख र
संस्कृ लत प्रिििन कायिक्रि तफि ९० िाख गरी कुि जम्िा रु.४ करोड ५९ िाख ८८ हजार लिलनयोजन गरे को छु ।
यसिा संलघय सरकारको सशति अनदु ान रु. १९ करोड ७४ िाख १८ हजार सिािेश गदाि जम्िा बजेट कुि रु.२४
करोड ३४ िाख ६ हजार कायि हुने देलखन्छ ।
४.१.४. सार्िजलनक सेर्ा तथा क्षमता लर्कासका नीलतहरु र बजेट व्यर्स्था
क) नगरपालिकािा लिद्यतु ीय शासन स्िापना गनि आिश्यक पिु ाििारको व्यबस्िा गदै िलगने छ ।
ख) नगरपालिकािा MIS प्रर्ािी िाफि त पलञ्जकरर् तिा सािालजक सेिाको िगत राख्ने व्यिस्िा लििाइने छ ।
ग) सबै िडाहरुिा इन्टरनेटको पहुचँ लबस्तार गनि पहि गररनेछ ।
घ) नगरपालिकाबाट संपादन हुने काि , प्रदान गररने सेिा तिा सचालित योजना िारे जनतािाई ससु लू चत गराउन
नगरपालिका लभर सचं ालित ३ िटै FM रे लडयो र २ िटा पलरकासँग बालषिक सझं ौतागरी नगरपालिकाका
गलतलिलिहरु प्रशारर् र प्रकाशन गररनेछ ।
ङ) सेिा प्रिाहको अिस्िािाई चुस्त दरुु स्त बनाउन संगठन संरचनाको पनु राििोकन गरीनेछ ।
च) लडलजटि नागरीक िडापर‚ िेिसाइड संचािन‚ िोिाइि एप्सिाई संचािन तिा अद्यािलिक गरी सेिा प्रिाहिाई
चस्ु त दरुु स्त बनाउँदै िलगनेछ ।
छ) आगािी आ.ि.िा नगर गरुु योजना र क्षिता लिकास योजना तयार गरी िागु गररनेछ । सािै नगरको सिग्र बस्तु
लस्िलत लििरर् (प्रोफाइि) तयार गररनेछ ।

ज) कििचारीको क्षिता लिकास गनिका िालग लिद्यतु ीय िेखा प्रर्ािी, पलञ्जकरर् (MIS) सम्बन्िी तालिि उपिब्ि गराइनेछ ।
झ) आयोजनाहरुिाई चस्ु त दरुु स्त बनाउनका िालग साििजलनक परीक्षर्, साििजलनक सनु िु ाई,अनगु िन तिा सपु रीिेक्षर् जस्ता
कृ याकिाप सञ्चािन गररनेछ । आयोजनाको रकि भि
ु ानी लदनु पिु ि साििजलनक परीक्षर् गनिु पने व्यिस्िािाई अलनिायि
गररनेछ ।
ञ) उपभोिा सलिलत अनलु शक्षर् कायिक्रि सचं ािन गररनेछ ।
ट) कििचारी तिा पदालिकारीहरुको क्षिता लिकास गनिका िालग तालिि, अध्ययन अििोकन भ्रिर्को व्यिस्िा गने तिा
कायि सम्पादनिा आिाररत सम्िान तिा दण्डको व्यिस्िा गने नीलतिाई चािु आ.ि.िा सिेत लनरन्तरता लदइने छ ।
उल्िेलखत सिग्र साििजलनक सेिा तिा क्षिता लिकास क्षेरगत कायिक्रि संचािन गनि नगर गरुु योजना तयारी रु.५
िाख‚ संस्िागत लिकासको िालग रु.५ िाख‚ सचू ना प्रलिलिको िालग रु.७ िखा‚ साििजलनक सुनिु ाइको िालग रु.२ िाख
२५ हजार‚ सािालजक परीक्षर्को िालग रु.२ िाख र नगर प्रोफाइि तयारीको िालग रु.१६ िाख गरी कुि जम्िा रु.३७
िाख २५ हजार बजेट लिलनयोजन गरे को छु ।
४.१.५. र्ातार्रण तथा लर्पद् व्यर्स्थापन सलमलतका नीलत तथा बजेट व्यर्स्था
क) लिपद् प्रलत कायि योजना लनिािर् गरी सरोकार िािाहरुसँगको सहकायििा कायािन्ियन गररनेछ । नगरपालिका लभरका
सम्भाव्य लिपदक
् ो पलहचान गररनेछ र यसबाट हुने हानी र बच्ने उपाय सम्बन्िी सचेतना अलभयानहरु संचािन गररनेछ ।
ख) नगरपालिका लिपद् व्यिस्िापन कोष िृलद्ध गने कायििाई लनरन्तरता लदइएको छ ।
ग) लिपदक
् ो सियिा तत्काि उद्घार गनि उद्घार टोिी तयार गने नीलत लिइनेछ । आपतकालिन उद्धार तिा खोज सम्बन्िी
सािाग्रीहरुको जोहो गदै िलगने छ ।
घ) लिपदिा परे का घर पररिारिाई लनलित िापदण्डका आिारिा राहत उपिब्ि गराइने नीलतिाई लनरन्तरता लदइएको छ ।
क) जि उत्पन्न प्रकोप लनयन्रर् गनि आिश्यक कायिक्रि तयार गरी िागु गररनेछ ।
ग) पलहरो रोकिाि र लनयन्रर् कायििाइ जोड लदइने छ ।
घ) सडक लनिािर् भएका क्षेरिा िायो इलन्जनीयररङ्ग सम्बन्िी कायिक्रि सञ्चािन गररनेछ ।
ङ) आगािी आलििक िषििा िन नसिरीको व्यिस्िा गररनेछ र बजार क्षेरिा गििा र लिरुिा रोप्ने कायिक्रििाई लनरन्तरता
लदइनेछ ।
च) फोहोर िैिा व्यिस्िापन कायििाई अझ सदृु ढ बनाईनेछ ।
उपरोि िातािरर् तिा लिपद व्यिस्िापन कायिक्रि कायािन्ियनको िालग कुि जम्िा रु.२८ िाख ७५ हजार रकि
लिलनयोजन गरे को छु ।
४.१.६. लर्धेयक सलमलतको नीलतहरु र बजेट ब्यर्स्था
क)
लबिेयक सलिलतको क्षिता लिकास कायिक्रििाई अलघ बढाइनेछ ।
ख
लबिेयक सलिलतको काििाई िप प्रभािकारी बनाई अलघ बढाइनेछ ।
ग)
लबिेयक सलिलतको कायाििय संचािन तिा व्यिस्िापनिा सिु ार गररनेछ ।
उपरोि लबिेयक सलिलतको कायिक्रि कायािन्ियनको िालग कुि जम्िा रु.५ िाख रकि लिलनयोजन गरे को
छु ।
४.१.७. न्यालयक सलमलतको नीलतहरु र बजेट ब्यर्स्था
क)
न्यालयक सलिलतको क्षिता लिकास कायिक्रििाई अलघ बढाइनेछ ।
ख
न्यालयक सलिलतको काििाई िप प्रभािकारी बनाई अलघ बढाइनेछ ।
ग)
न्यालयक सलिलतको कायाििय संचािन तिा व्यिस्िापनिा सिु ार गररनेछ ।
घ)
न्यालयक सलिलतको काििाई िप प्रभािकारी िनाउन िडा स्तरिा िेिलििाप सलिलत गठन गदै िलगनेछ
उपरोि न्यालयक सलिलतको कायिक्रि कायािन्ियनको िालग कुि जम्िा रु.५ िाख रकि लिलनयोजन गरे को
छु ।

४.१.८. राजश्व पररचािनको नीलतहरुः
क) प्रगलतलशि कर प्रर्ािी िागू गररनेछ ।
ख) करदाताहरु िध्येबाट चािु आ.ि. लभर सबै भन्दा बढी कर लतने करदातािाई लिशेष कायिक्रिका साि सम्िान गने
नीलत लिइने छ ।
ग) िलदरा तिा सलू तिजन्य पदाििहरुको िेग्िा बेग्िै पसि राखी लबक्री लबतरर् गने व्यिस्िा लििाइनेछ । सािै छुट्टा छुट्टै
प्रकृ लतका व्यिसायका िालग छुट्टा छुट्टै व्यिसाय दताि गरी संचािन गने गराउने व्यिस्िा लििाइनेछ ।
घ) आलििक रुपिे सक्षि नगरपालिका लनिािर् गररंदै िलगनेछ । नगरपालिकािे आफ्नो चािू तफि को खचि िान्ने राजश्व
सक
ं िनगनि सक्ने गरी कर तिा गैर कर राजश्वको दायरािाई फरालकिो बनाउदै िलगनेछ ।
ङ) कर प्रशासनिाई चस्ु त र दरुु स्त िनाइनेछ ।
च) लिगत तीन आ.ब. देलख िृलद्ध हुन नसके को करको दर रे टिा आगािी आ.ब.को िालग के ही िृलद्ध गरी पेश गरे को
छु । यस अलघ बंशजको आिारिा नागररकताको िालग िडािाट लिइने लसफाररस दस्तरु िा आगािी आ.ि.देलख
पर्ू ि रुपिे छुट लदने प्रस्ताि पेश गरे को छु । कर तिा राजस्िको प्रस्ताि आलििक लििेयकको रुपिा छुट्टै पेश गरे को
छु ।
आदरणीय नगर सभा अध्यक्ष एर्म नगर सभाका सदस्य ज्यूहरु !
अब ि अगािी आलििक िषि २०७६/७७ का िालग प्रस्ताि गररएका नीलत तिा कायिक्रिहरु कायािन्ियन गनि आिश्यक स्रोत
पररचािनका िालग गररएको प्रिन्ि यस सभािा पेश गने अनिु लत चाहन्छु ।
अगािी आ. ि. िा कुि रु. ५३ करोड ७७ िाख २७ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ खचि हुने गरी िजेट प्रस्ताि गरे केा छु ।
जसिा चािु खचि तफि कुि रु. ३७ करोड ४९ िाख २ हजार तीन सय ३१ रुपैयाँ अिाित ६९.७२ प्रलतशत तिा पँजु ीगत तफि
कुि रु.१६ करोड २८ िखा २५ हजार ५ रुपैंया अिाित ३०.२८ प्रलतशत खचि हुने अनिु ान गरे को छु । प्रस्ततु खचििा सािालजक
सरु क्षा तफि ४ करोड ५१ िाख ५० हजार तिा सशति अनदु ान तफि को रु.२० करोड ६९ िाख सिेत सिािेश रहेको छ ।
उपरोि खचिहरुको िालग आम्दािी स्रोतहरु िध्ये आन्तररक राजश्व पररचािन िाट रु १ करोड ३५ िाख, लिलिय
सिालनकरर् अनदु ान (के न्र) िाट रु १५ करोड २२ िाख, राजश्व िाँडफाँड (के न्र) िाट रु ७ करोड ७८ िाख, सशति अनदु ान
के न्रिाट २० करोड ६९ िाख, सािालजक सरु क्षा अनदु ान (के न्र) िाट रु ४ करोड ५१ िाख ५० हजार, लिलिय सिालनकरर्
अनदु ान प्रदेशिाट रु ७२ िाख १६ हजार, प्रदेश राजश्व िाँडफाँडिाट रु ८६ िाख ६० हजार तिा सलञ्चत कोषिाट अनिु ालनत
अल्या रकि रु. २ करोड ६३ िाख १ हजार ३ सय ३४ गरी व्यहोररने छ । आगािी आलििक बषिको आय र व्यय सम्बन्िी
लििरर् लिलनयोजन लििेयकको लिलभन्न अनसु चू ीहरुिा सिािेश गरी पेश गरे को छु ।
नगरपालिकासँग सिन्िय र सहकायििा रहेका १३ िटा गैससहरु िाफि त अगािी आ. ि. िा यस नगरपालिकािा
सञ्चािन हुने कायिक्रिका िालग कुि रु. ९ करोड २५ िाख १७ हजार ९ सय ४६।- पररचािन हुने भएको अिस्िा नगरसभािा
जानकारी गराउन चाहन्छु ।
प्रस्तालित नीलत बजेट तिा कायिक्रि कायिन्ियनका िालग आलििक लििेयक २०७६ र लबलनयोजन लबिेयक २०७६ यसै
साि सभािा पेश गरे को छु ।
योजनाको दस्तािेज तयार गनिु आफै िा िहत्िपर्ू ि कायि हो, त्यो भन्दा िहत्िपर्ू ि कायि त्यसको प्रभािकारी कायािन्ियन
हुनु हो । सम्िद्ध सिै पक्षको साििक सहयोगबाट तयार भएको यो दस्तािेजको सफि कायािन्ियनिा सिेत यहाँहरुको िहत्िपूर्ि
भलू िका रहने त्य लनलिििाद छ । यस अिसरिा फुङलिङ नगरपालिकाको लिकासको सन्दभििा प्रभािकारी भलू िका खेल्ने
अन्तरािलरिय संघ संस्िाहरु, स्िानीय र रालरिय संघ संस्िाहरु प्रलत हालदिक िन्यिाद व्यि गदै भोलिका लदनहरुिा सिेत यिोलचत
सहयोग र सद्भािको अपेक्षा गरे को छु । यसै सन्दभििा िजेट तिा कायिक्रिको पूर्ि लििरर् सिेलटएको नगर सभाको लनर्िय
पलु स्तका पलछ यिालशघ्र यहाँहरु सिक्ष उपिब्ि गराउने बाचा सिेत गदिछु ।

अन्तमा,
प्रस्ततु आलििक बषि ०७६/७७ को बजेट तजििु ा गने प्रलक्रयािा प्रत्यक्ष तिा परोक्षरूपिा सहयोग परु याउनु हुने नगरप्रिख
ु
ज्य,ू योजना तजििू ाको प्रारलम्भक चरर्देलख नीलत, कायिक्रि तिा िजेट प्रस्ततु गदाि सम्िका हरे क लक्रयाकिापिा प्रत्यक्ष िा परोक्ष
रुपिा संिग्न रही सहयोग पुयािउनु हुने नगरकायिपालिका सदस्यज्यहू रू, नगरसभा सदस्यज्यहू रू, िडासलचिहरु, संचारकिी
लिरहरु िगायत उपलस्ित सम्पर्ू ि िहानभु ािहरु प्रलत हालदिक आभार व्यि गदिछु । त्यसै गरी नगर पररषदक
् ो तयारीको प्रारलम्भक
चरर्देलख अहोरार खट्ने नगरपालिकाका प्रिख
ु प्रशासकीय अलिकृ त तिा सिै कििचारी लिरहरुिाई िन्यिाद लदन चाहन्छु ।
यस नगरिे लिएको िक्ष्य हालसि गनि स्िीकृ त कायिक्रि तिा िजेट सियिै कायिन्ियन गरी प्रलतफि प्रालप्तका िालग यहाँहरु
सलहत सम्पर्ू ि नगरिासीहरुको सकृ य सहभालगता र सहयोग रहनेछ भन्ने पर्ू ि लिश्वास राख्दै िेरो प्रस्तलु तिाइ यही अन्त्य गदिछु ।
धन्यर्ाद् !
लमलत २०७६ साि आषाढ १० गते रोज ३ शुभम् ।

