1लेक र वेशीको संगमको आधार

कृ षि, शशक्षा, स्वास््य र रोजगार सहितको पूवााधार
लेकवेशी नगरपाललका
आलथिक वर्ि २०७५/०७६ को नीलि, कार्िक्रम िथा बजेट

लेकवेशी नगर कार्िपाललकाको कार्ािलर्
कल्र्ाण, सुर्खेि
10 अर्ाढ 2075

लेकवेशी नगरसभाका सभाध्र्क्षज्र्ू,
सभामा उपस्थथि सम्पूणि सदथर्ज्र्ूहरु
दे शमा लनरं कुश सामस्ति शासन व्र्ावथथाको अत्र् िथा सं ीर् लोकिास्तगक गणिग थथापना भई
कार्ाितवर्नको चरणमा हामी अस्

बढी रहे का छौ । राजनीलिक क्रास्ति सम्पन्न भएको छ, र

नेपालको सं ववधान कार्ाितर्वन हुदै गरे को अवथथा छ । जनिाबाट हामी लनवािस्चि भई जनिाले
हामीप्रलि गरे को अपार ववश्वासको जगमा टे केर ''समृद्ध नेपाल सुर्खी नेपाली" को राविर् अलभर्ानमा
ु को
सहभागी भई जनचाहनालाई सं वोधन गदै अलधबढ्ने वेला भइ सकेको छ । र्स अवसरमा मुलक
राजनैलिक पररवििनका लालग ववलभन्न कालर्खतडमा आफ्नो अमुल्र् जीवन उ्सगि गने वीरवीरं गना
शहीदहरु प्रिी भाव पुणि श्रद्धाञ्जली अपिन गदै जनअलधकारका प्राप्तीका क्रममा वेपत्ता िथा

ाईिे

र्ोद्धाहरु आतदोलनको नेि्ृ व गने अग्रजहरु प्रिी हार्दिक सम्मान व्र्क्त गदिछु ।
आज हामी ले कवेशी नगरपाललकाको भावी र्ोजना सवहिको िे स्रो नगरसभा सम्पन्न
गनि गइरहेका छौ । ववगि एक वर्िको अनुभव र दईवटा नगर सभाबाट पाठ लसक्दै थथानीर् िहको
अलधकार क्षेग, राज्र्का लनदे शक लसद्धाति िथा नीलिहरुलाई आधारको रुपमा ललदै थथनीर् सरकार
सञ्चालन ऐन २०७४, थथानीर् िहको र्ोजना िथा बजेट िजुम
ि ा सम्बतधी र्दग्दशिन २०७४, अथि
मतगालर्बाट जारी थथानीर् िहमा बजेट िजुम
ि ा, कार्ाितवर्न आलथिक व्र्वथथापन िथा सम्पस्त्त
हथिारण सम्बतधी लनदे शन २०७४, महाले र्खा लनर्तगक कार्ािलर्बाट जारी एकककृि आलथिक सं केि
िथा वगीकरण र व्र्ाख्र्ा २०७४, सं ीर् सरकार र प्रदे श सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट
सीमा, सं ीर् मालमला िथा सामातर् प्रशासन मतगालर्बाट पठाइएका नमूना कानूनहरुलाई आधार
मातदै आ व 2075/076 को वावर्िक नीलि िथा कार्िक्रम िजुम
ि ाका लालग लनम्न ववलधहरु
अवलम्वन गररएको छ ।
१) लेकवेशी नगरपाललका लभगका सबै वडाका वस्थि थिरका मागलाई प्राथालमकिामा राख्दै वडा
भेला र वडा सलमलिको बैठकबाट थथानीर् थिरको माग सं कलन गररएको छ ।
२) ववलभन्न सलमलिमा छलफल भइ लनष्कर्िको रुपमा प्राप्त भएका मागलाई सं वोधन गने गरी
प्र्र्ेक वडामा ५५ लार्ख र वडानं. ५ नेटालाई ६५ लार्ख बराबरका वडाथिरीर् र्ोजना िथा
ु ीमा समावेश गररएको छ।
कार्िक्रमहरु सं लग्नक अनुसच
३) थथानीर् समाजसेवी, वुवद्धस्जवी र नागररक समाजका प्रबुद्ध व्र्स्क्तहरुको अनुभव, रार् िथा
सुझावहरुलाई समेि आधार मानी नगरको सोच, लक्ष्र् र उद्देश्र् लनमािण गरी कार्ािक्रम
बनाइएको छ । वडा िहबाट प्राप्त आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरुलाई लनम्न आधारमा
ववर्र्गि सलमलिद्धारा प्राथलमवकरण गदै कार्ािपाललकामा व्र्ापक छलफल गरी र्स सम्मालनि
नगर सभामा पेश गरे को छु ।

४) सं ीर् सरकार िथा प्रदे श सरकारवाट प्राप्त हुने सशिि अनुदानलाई िि् िि् ववर्र्गि क्षेगमा
र्खचि गररनेछ ।
ु ीहरुमा उल्ले र्ख
५) आ व 2075/076 को वावर्िक वजेटको वृस्थिि वववरण सं लग्न अनुसच
गररएको छ ।
आर्ोजना प्राथलमकककरणका आधारहरु
 आलथिक ववकास र गररवी लनवारणमा प्र्र्क्ष र्ोगदान पुर्रर्ािउने,
 उ्पादन र लछटो प्रलिफल र्दने,
 राजथव पररचालनमा र्ोगदान पुर्रर्ािउने,
 सं थथागि ववकास र सुशासनमा र्ोगदान पुर्रर्ािउने,
 थथानीर् स्रोि साधानमा आधाररि भई जनसहभालगिा अलधवृवद्ध गने,
 लै विक समानिा र सामास्जक समावेशीकरणमा अलभवृवद्ध गने,
 र्दगो ववकास, वािारण सं रक्षण र ववपद व्र्वथथापनमा र्ोगदान पुर्रर्ािउने ,
 थथान ववशेर्को सं थकृलि र पवहचान अलभवृवद्ध गने,
 सडक पूवािधारलनमािण गदाि अलनवार्ि रुपमा कच्ची नाली र लनकासको व्र्वथथा
गनि लागि इस्थटमेट मै सो को व्र्वथथा गररने छ । आम उपभोक्ताले प्राववलधक
ु भन्ने उद्देश्र्ले आगामी आ व दे स्र्ख नेपाली भार्ामा
कुराहरु पलन सहजै बुझन
लागि ईविमेट िथा मूल्र्ाकन िर्ार गने व्र्वथथा लमलाइने छ।

अध्र्क्ष महोदर्,
ववकासमा

र्ोजना िजुम
ि ा दे स्र्ख कार्ाितवर्न िथा सं रक्षणसम्म जनसहभागीिामुलक

ववकास र सुशासन सवहिको समृद्ध नगर लनमािणमा आधाररि तर्ार्पुण ि एवम् समावेशी
ववकासको आधार िर्ार गररने छ । साथै र्स नगरको आ व २०७५।०७६ मा
दे हार्का ववर्र्गि क्षेगमा लनम्नानुसारको नीलि िथा कार्िक्रम प्रथिुि गदिछु ।
१) आलथिक क्षेग
क) आगामी

आ.व.

२०७५/०७६

का

लालग

स्थवकृि

अलधकाशं

कर

दथिुरलाई लनरतिरिा र्ददै करदािा र करको दार्रा ववथिार गरी २०७५
श्रावण-१ गिे दे स्र्ख मालपोि िथा भूलमकरलाई ववथथावपि गदै

एकककृि

सम्पस्त्तकर लागु गरी आलथिक श्रोि उल्ले ख्र् मागामा वृवद्धहुनेछ ।
र्ख) थथानीर् उ्पादन र कृवर्मा आधाररि कच्चा पदाथिको अलधकिम उपर्ोग
गरी औद्योलगकग्राम थथापनाको लालग साथिक पहल गररने छ ।
ग)

रबहाल करलाई थव ोर्णा करको दार्रामा ल्र्ाई असुल गररने छ ।
व्र्वसार् र औद्योलगक क्षेगमा करको दार्रा वृवद्ध गरी आतिररक श्रोि

बललर्ो बनाइने छ ।मवहला, दललि िथा अपािद्धारा सं चाललि थथानीर्
कच्चापदाथिमा आधाररि व्र्ापार, व्र्वसार् र उद्योगको करमा २०
प्रलिशि छु ट र्दने नीलि अवलम्वन गररने छ ।
) भवन लनमािणको क्रममा नक्सापास दथिुरवाट आतिररक आर्मा वृवद्ध
गररनेछ र अपािमैगी भवन लनमािणको नक्सा पास दथिुरमा १० प्रलिशि
छु ट र्दइने छ ।
ङ) सबैभतदा धेरै

िथा लनर्लमि रुपमा कर

लिने

नगरका

िीन

जना

करदािाहरुलाई नगरपाललकाले सम्मान गने छ ।
च) वडाको पवहचानको रुपमा एक वडा एक पवहचान नीलिलाई अवलम्बन
गरी प्र्र्ेक वडाको ववकास गररने छ । साथै रासार्लनक मललाई
ववथथावपि गनि भलमि कम्पोि मल बनाउन सहर्ोग गररने छ ।र्सको
लालग रु २ लार्ख प्रथिाव गरे को छु ।अगािलनक कृवर् उ्पादनको नीलि
वनाइ

प्रदे श

िथा

सं ीर्

सरकारसं ग

सहर्ोग

िथा

समतवर्

गरी

कार्ाितवर्न गररने छ ।
छ) परम्परागि लनवािहमुर्खी कृवर् प्रणालीमा पररवििन गरी ले काली क्षेगमा
ँ , ललची,
वटमुर लगार्ि जलडबुवट जतर् वथिु र बेशीका उभिर भूलममा आप
केरा, मेवा जथिा वथिु उ्पादनको लालग पकेट क्षेग िोकक व्र्वसावर्क
कृवर् प्रणालीमा जोड र्ददै सबै वडामा हािे टे क्टर(Power tailor) लगार्ि
र्ास्तगक उपकरण अनुदानमा उपलब्ध गराइनेछ ।र्सको लालग रु ७
लार्ख ववनीर्ोजन गरे को छु ।
ज) दशरथपुरको कृवर् अनुसतधान केतरलाई व्र्वस्थथि गररने छ साथै नगर
लभग कृवर् प्राववलधक स्शक्षालर् थथापनाको लालग पहल गररने छ ।
झ) पशुपालनलाई प्रो्सावहि गनि नश्ल सुधारको लालग आवश्र्क वजेट
ववनीर्ोजन गरे को छु ।
ञ) नगर लभगको नदीजतर् प्राकृलिक सम्पदाको पर्ािवरणमा असर नपने गरी
(ढुं गा लगट्टी वालुवा िथा ग्राभेल) हरुको उ्र्खनन् ववक्रक वविरण र
ओसारपसारको कार्िलाई व्र्वस्थथि गनि कार्िववलध वनाई कार्ाितवर्न
गररनेछ जसवाट नगरपालीकाको आतिररक आर्मा वृवद्ध हुनेछ ।
ट) सहकारी सं थथा माफिि ववपन्न वगिका लालग आर् आजिन कार्िक्रम
सं चालन गनि रु १० लार्ख ववनीर्ोजन गरे को छु ।

२) सामास्जक क्षेग
क) दशरथपुरमा रहे को प्राथलमक थवाथथ केतरलाई १५ शैय्र्ाको नगर अथपिालको
रुपमा ववकास गनि प्रवक्रर्ा अस्

बढाइने छ ।

र्ख) वाल िथा मािृ थवाथ्र्मा सुधार ल्र्ाउन ववशेर् थवाथ्र् कार्िक्रम सं चालन
गररनेछ ।र्सका लालग USAID द्धारा सं चाललि सुहारा कार्िक्रमको लालग प्राप्त हुने
रकम रु 13 लार्ख 11 हजार 3 सर् र्खचि गररने छ।
ग) पूणि सरसफाईर्ुक्त वडाहरु
सरसफाइर्ुक्त नगर

ोर्णा भइरहे काले आगामी दुई वर्ि लभग पूण ि

ोर्णा गररने छ ।

) सामाजीक कुररिीको रुपमा रहेका छु वाछु ि, वोक्सी, वालवववाह, बालश्रममुक्त
नगर वनाउन नगर कार्िर्ोजना वनाउन थथानीर् कृर्ास्शल सं
सं ीर् सरकारको सहर्ोग िथा समतवर्मा कार्िक्रम अस्
ङ) थवाथ्र्

वीमा कार्िक्रमबाट सबै

रधुरीलाई

सं थथा, प्रदे श िथा

बढाइने छ ।

समेट्ने गरी थवाथ्र्

वीमा

कार्िक्रमलाई लनरतिरिा र्दइने छ ।
च) सामास्जक सुरक्षा भत्तालाई वडा-वडामा वविरणको व्र्वथथा लमलाईएको छ ।
आगामी र्दनमा बैंवकि प्रणाली माफिि सामास्जक सुरक्षा भत्ता वविरणको लालग
पहल गररने छ ।
छ) एलोप्र्ोथीक और्लधलाई तर्ुलनकरण गदै आगामी र्दनमा आर्ुवेद, प्राकृलिक
स्चवक्सा, र्खानपानमा सुधार गदै र्ोग र ध्र्ानको माध्र्मबाट सदाचारर्ुक्त जीवन
प्रणालीलाई प्रो्सावहि गदै रोग लागेर उपचार गनुि भतदा रोग लाग्नै नर्दनको
लालग प्र्र्ेक वडामा िाललम र र्ोगाभ्र्ास गराउदै एक टोल एक र्ोग केतर
थथापना गररने छ ।र्सको लालग रु २ लार्ख ववनीर्ोजन गरे को छु ।
ज) र्ुवाहरुलाई लागू पदाथिको कुलिबाट बचाउन सदाचारर्ुक्त जीवन प्रणालीको
उ्प्रेरणा्मक कार्िक्रम सं चालन गरी वैदेस्शक रोजगारबाट फकी थवदे शमै उद्यम
गने र्ुवालाई समूहमा आबद्ध गरी रु एक लार्ख सम्म बीउ पूजी (seed money)
अनुदान उपलब्ध गराइने छ।र्सको लालग रु ५ लार्ख ववनीर्ोजन गरे को छु ।
झ) र्ुवालाई शारीररक ितदुरुस्थि र सद्धभाव कार्म गनि र्खेलकुद प्रलिर्ोलगिाको लालग
रु १० लार्ख ववनीर्ोजन गरे को छु ।साथै वकशोर वकशोरीका ववकास िथा
सहभागीिा कार्िक्रमका लालग र्ुवालर् ज्वागल ललििपुर, नेपालवाट प्राप्त हुने
रकम रु 44 हजार 6 सर् र्खचि गररने छ ।
ञ) ववद्यालर्हरुमा किै स्शक्षक धेरै ववद्याथी कम, किै ववद्याथी धेरै स्शक्षक कम
भएकोले

स्शक्षा क्षेगमा लगानी अनुरुप प्रलिफल लनराशाजनक छ। र्थिा

ववकृलिहरु हटाउन ववथिृि अध्र्र्न गरी आवश्र्किा र औस्च्र्का आधारमा

ववद्यालर्हरु लमलान (मजा) गरी स्शक्षालाई कम लागिमा गुणथिरीर् र प्रभावकारी
बनाइने छ ।
ट) मर्दरा

िथा

सूलििजतर्

पदाथिको

ु भ
सविसल

उपलब्धिालाई

लनरु्सवहि

गदै

लनर्स्तगि ववक्रक वविरणको व्र्वथथा मलाइने छ ।
ठ) एक

र एक रोजगार नीलि कार्ाितवर्नका लालग शीप ववकास िथा क्षमिा

ववकासका

कार्िक्रम

सं चालन

गररने

छ

।

मवहला

वालवाललका

लगार्ि

लसमातिकृिहरुको लालग रु ४ लार्ख ववनीर्ोजन गरे को छु ।
ड) अपाि िथा असहार्हरुको क्षमिा अनुसारको उद्यमास्शल ववकासको लालग उस्चि
अवसरको लसजिना गररने छ ।अपािहरुको आर् आजिन सशस्क्तकरण र शारररीक
पुनथथािपनाका लालग अपाि सशस्क्तकरण केतर कणािली प्रदे श सुर्खेिवाट प्राप्त हुने
रकम रु 4 लार्ख 96 हजार र्खचि गररने छ ।

३) पूवािधार क्षेग
क) ववगिमा बनाइएका पूवािधारलाई र्दगोपन र्दन ममिि सं भार गदै नर्ाँ र्ोजना
अगाडी बढाइने छ ।
र्ख) र्खेलिर्ोग्र् जलमन मालथ बढ्दै गएको अव्र्वस्थथि बसोसास र सडक र्खोल्ने
कार्िलाई लनरु्सावहि गररने छ ।
ग) आगामी वर्िदस्र्ख प्र्र्ेक वर्िलाई अलभर्ान वर्ि

ोर्णा गने कार्िको प्रारम्भ गररने

छ । सो को प्रारम्भको लालग २०७५/०७६ लाई गुणथिरीर् र र्दगोपना
सवहिको पूवािधार वर्िको रुपमा वजेट ववलनर्ोजन गरी सोही अनुरुप कार्ाितवर्न
गररने छ ।

) बजेटलाई छने भतदा पलन दे स्र्खने गरी पूवािधार ववकासमा जोड र्ददै कस्म्िमा
५० लार्ख न टाई गौरवका र्ोजना सं चालन गररनेछ ।
ङ) ले कवेशी नगरपाललकाको समग्र ववकसको लालग गुरुर्ोजन आ व 2075/076
मा िर्ार गररनेछ साथै नगरको आवलधक र्ोजना (पाँच वर्िको) िर्ार गरी ्र्सको
आधारमा नगर र्ािार्ाि गुरुर्ोजना, पर्िटन गुरुर्ोजना (भेरी ववई डाइभसिनको
प्रभाववि क्षेग समेि समेट्ने गरी ) िर्ार गरी नगरको र्दगो ववकासमा जोड र्दइने
छ । र्सको लालग रु १० लार्ख वजेट ववनीर्ोजन गरे को छु ।
च) र्खानी िथा र्खानी जतर् पदाथि र ववर्ेश गरी च ुन ढुं गाको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गनि
ठोस पहल गररनेछ ।

छ) नगरक्षेग लभग

र लनमािण गदाि अलनवार्ि नक्सा पास गरी भूकम्प प्रलिरोधी

र

लनमािणलाई कार्ाितवर्नमा ल्र्ाइने छ । नगर क्षेगको ववकास लनमािणमा सवक्रर्
डकमी िथा लसकमी लमस्त्रीहरुलाई िाललम र्दई िाललम प्राप्त लमस्त्रीबाट भवन,
सडक लगार्िका पूवािधार लनमािण गनि प्रो्सावहि गररने छ । र्सको लालग रु २
लार्ख

वजेट ववनीर्ोजन गरे को छु ।

४) सडक लनमािण गदाि थथानीर् श्रमलाई उच्च प्राथलमकिा र्दई डोजर प्रर्ोग गने
कार्िलाई लनरू्सावहि गररने छ। थथानीर् श्रम नजुट्ने अवथथामा उपभोक्ता
सलमलि माफिि लसधै डोजर प्रर्ोग गनुि भतदा ववद्युिीर् टे ण्डर प्रणाली (इ लबलडङ)
द्वारा काम गने गरी सूचना प्रकाशन गरी प्रलिथपधािको आधारमा
डोजर प्रर्ोग गरी सडक लनमािण गने र र्सरी

वट

वट

टाउमा

टाउबाट बचि हुने रकम

आवश्र्किाका आधारमा सोही सडकमा लगानी गने , उक्त सडकमा ि्काल
आवश्र्क नभएमा सोही सडकको ममिि सं हारको लालग ममिि सं हार कोर्मा
रास्र्खने छ ।
५) वािावरण िथा ववपद व्र्वसथापन
क) नगरमा उ्पादन हुने फोहरलाई ल्र्ाण्डवफल साइटमा थुपाने परम्परागि
प्रणालीको सट्टा शुतर् फोहरको अवधारणाको ववकास गररने छ । र्सको
लालग पुन प्रर्ोग, कम प्रर्ोग र रुपातिररि प्रर्ोग (Reuse, Reduce &
Recycle :3R) प्रणालीलाई कडाईका साथ लागू गररने छ । कुवहने फोहर
रमै कम्पोि मल बनाउने र नकुवहने फोहर सं कलन गरी कारर्खानासम्म
लनर्ािि गदै फोहर शुतर् नगर बनाउने अभ्र्ास गररने छ ।
र्ख)

रको नक्सापास गदाि आकाशे पानी सं कलनलाई अलनवार्ि गरी

रको

पानीलाई जलमनमै सोथने प्रववलध (Ground Water Level Recharge) लाई
प्रो्साहन गररने छ।
ग) सडक लनमािणको लागि इविमेट िर्ार गदाि कुल बजेटको ५ प्रलिशि
वृक्षारोपणामा छु ट्याउने र उक्त रकमबाट सडकको दार्ाँबार्ाँ जलडबुटी
एवं आर्मुलक क्षेगमा र्ोगदान पुग्ने ववरूवाहरु वृक्षारोपण गरी र्दगो
ववकास र भू-सं रक्षणमा जोड र्दइने छ । हररि सडक अवधारणा (Green
Road Concept) लाई ववथिार गररने छ ।
) उज्र्ालो ले कबेशी हाम्रो ले कबेशी भन्ने नारालाई व्र्वहारमा उिानि शौर्ि
उजाि र बार्ोग्र्ास ववथिारमा ववशेर् जोड र्दइने छ ।गोरुजुरे ववपन्न
दललि वथिीमा र्सको लालग रु २ लार्ख वजेट ववनीर्ोजन गरे को छु ।
ङ) ले क र वेशीको भौगोललक ववववधिालाई अवसरका रूपमा ललई ववववध
वाली ववकास िथा वािानुकूललि कृवर् र्ोजनाहरु बनाइने छ । जैववक

ववववधिाको सं रक्षण गदै बेमौसमी वालीका साथै वाली ववस्शविकरणमा
ववशेर् जोड र्दइने छ । र्सको लालग आवश्र्क वजेट व्र्वथथा गररएको
छ ।
च) कृवर् उ्पादनको बजाररकरण र पूवािधार ववकासको लालग लछमेकक
ँ समतवर् गररने छ
थथानीर् िह, प्रदे श सरकार र सं ीर् सरकारसग
।कृवर् उपज सकलन केतर थथापनाको लालग रु ३ लार्ख ववनीर्ोजन
गरे को छु ।
ु को राजलनलिक पररवििनको लालग २०३६ सालको आतदोलनको
छ) मुलक
क्रममा जीवन उ्सगि गने शहीदको सं म्झनामा ले कबेशी ४ दशरथपुरमा
शहीद पाकि लनमािण गररने छ ।र्सको पूवािधारको लालग रु ५ लार्ख
वजेट ववनीर्ोजन गरे को छु ।
६) संथथागि ववकास, सेवा प्रवाह र सुशासन
क) नगरपाललका िथा सवै वडामा थवीकृि दरवतदी अनुसार कमिचारीको
व्र्वथथाका साथै

इतटरनेट सवहिको कम्प्र्ुटर व्र्वथथा गरी कमिचारीमा

सीप र क्षमिाको ववकास गररने छ ।
र्ख) नगरपाललकाद्धारा

सं चालन

हुने

िाललम,

गोष्ठी

िथा

बैठकहरुमा

जनप्रलिलनलध िथा कमिचारीहरुलाई आमनगण गदाि पगाचारको सट्टा SMS
माफिि सूचना प्रवाह गने कार्िको थालनी भई सकेको छ । आगामी दुई
वर्ि लभगमा ल्र्ाण्डलाइन टे लीफोन सेवा सवहिको इतटरनेट प्रववलधबाट
सूचना, पगाचार िथा प्रगलि वववरण समेि आदान प्रदान गने व्र्वथथा
लमलाई प्रववलधमैगी नगरको ववकासमा जोड र्दइने छ ।
ग) नगरकार्िपाललका र सवै वडा कार्ािलर्हरुमा नगररक वडापग र सुझाव
पेटीका अलनवार्ि रूपमा रास्र्खने छ ।
) सेवा प्रवाहको लालग अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्कनको व्र्वथथालाई प्रभावकारी
बनाइने छ ।
ङ) नगरपाललकाको सं गठन िथा व्र्वथथापन सभे क्षण (O&M Survey) गरी
कार्िबोझको आधारमा दरवतदी लसजिना गरी दरवतदी अनुसार कमिचारीको
पदपूलिि गररने छ ।
च) आगामी

आ.व.

२०७५/०७६

लभग

शार्खा,

फाँट

िथा

ववर्र्गि

शार्खालाई व्र्वस्थथि र सहजरूपमा बथनको लालग कार्िकक्षको व्र्वथथा
गररने छ ।

छ) नगरपाललकाको Website Update गरी नगरपाललकाको APP माफिि सहज
र प्रभावकारी रूपमा सू चना प्रवाह गररने छ।नगरपाललकाका सम्पूणि
गलिववलधहरुAPP माफिि मोबाइल सेटबाट हेने व्र्वथथा लमलाइएको छ ।
ज) नगरपाललकाको हालको सभाहलमा वािानुकुललि उपकरण (A.C) जडान
गरी, आकर्िक व्र्वस्थथि र आनस्तदि सभाहल लनमािण गरी सो बाट
आर्आजिन िथा सतदे शमूलक सामग्रीको प्रचार-प्रशार समेि गररने छ ।
र्सको लालग रु ७ लार्ख वजेट ववनीर्ोजन गरे को छु ।
झ) नगरपाललका र प्र्र्ेक वडामा चौमालसक प्रगलि सालमक्षा र साविजलनक
ु ाइको
सुनव

व्र्वथथा

गरी

नगरपाललकाका

गलिववलधलाई

पारदशी

र

सेवाग्रहीमैगी बनाइने छ ।
ञ) पूवािधार लनमािणका थवीकृि र्ोजनाहरु सञ्चालनको क्रममा सम्झौिा गनुि
अस्

जनप्रलिलनधीको रोहवर िथा कमिचारीको उपस्थथिीमा उपभोक्ता भेला

गरी उपभोक्ता सलमलि गठन गने र लनमािण कार्ि सम्पन्न भए पश्चाि्
सामास्जक परीक्षण (Social Audit) गरी र्ोजना सञ्चालनका आम गलिववलध
पारदशी

र

नगररकमैगी

बनाइने

छ

।उपभोक्ताको

कामलाई

थप

प्रभावकारी बनाइने छ।
ट) नगरक्षेगको सुरक्षाको लालग र्स नगरपाललका लभग इलाकाथिरीर् प्रहरी
कार्ािलर् थथापनाको लालग पहल गररने छ

आलथिक वर्ि २०७५/०७६ मा कार्ाितवर्न हुने उल्लेस्र्खि नीलि िथा
कार्िक्रमका लालग कुल जम्मा रु 38 करोड 59 लार्ख 71 हजार ववनीर्ोजन गरे को
छु । कुल ववनीर्ोस्जि वजेट मध्र्े चालु र्खचि िफि 22 करोड 76 लार्ख 37 हजार
५ सर् र पुजीगि िफि 15 करोड 83 लार्ख 33 हजार 5 सर् ववनीर्ोजन गरे को
छु ।
आगामी आ व २०७५/०७६ मा अनुमान गररएको र्खचि मध्र्े
आतिररक श्रोिवाट रु 48 लार्ख, सं ीर् सरकारवाट प्राप्त ववस्त्तर् समानीकरण अनुदान
रु १० करोड ५५ लार्ख, सं ीर् सरकारवाट प्राप्त सशिि अनुदान 14 करोड 84
लार्ख, सं ीर् सरकारवाट प्राप्त राजश्व वाँडफाँड रु ७ करोड ६४ लार्ख ६४ हजार,
प्रदे श सरकारवाट प्राप्त ववस्त्तर् समानीकरण अनुदान रु 52 लार्ख 69 हजार, प्रदे श
सरकारवाट प्राप्त राजश्व वाँडफाँड रु 5 लार्ख 38 हजार र सं ीर् सरकारवाट प्राप्त
सशिि अनुदान ( सामाजीक सुरक्षा ) रु ४ करोड 50 लार्ख पररचालन गररने छ ।

सभाध्र्क्ष महोदर्,
अत्र्मा वजेट िर्ारीको क्रममा लनदे शन गनुह
ि न
ु े नगर प्रमुर्ख ज्र्ू, सल्लाह सुझाव
र्दनुहन
ु े वडाध्र्क्ष ज्र्ूहरु, नगर कार्िपाललकाका सदथर् ज्र्ूहरु, नगरसभाका सदथर्
ज्र्ूहरु, ववलभन्न राजनैलिक दलका प्रलिलनधी ज्र्ूहरु, वुवद्धजीवी नागररक समाजका
अगुवाहरु, वजेट िजुम
ि ामा सहर्ोग पुर्रर्ािउने प्रमुर्ख प्रशासककर् अलधकृि लगाएिका
सहर्ोगी कमिचारीहरु, सुरक्षा लनकार्वाट प्रलिलनलध्व गनुि भएका प्रमुर्ख एवं प्रलिनीलध
ज्र्ूहरु, पगकार लमगहरु, वजेट कार्ाितवर्नमा सहर्ोग गनुह
ि न
ु े सं ीर् सरकार, प्रदे श
सरकार र ववकास साझेदार सं थथाहरुलाई ववर्ेश धतर्वाद र्दन चाहतछु , साथै प्रथिुि ्
वजेट कार्ाितवर्नमा सवै पक्षको पुणि सहर्ोगको अपेक्षा गरे को छु ।
धतर्वाद ।
शास्तिकुमारी छतिेल
नगर उप–प्रमुर्ख

लेकवेशी नगरपाललका सुर्खेि
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अनुमानलि आर् र स्रोि व्र्वथथापन
आ.व. २०७५/०७६ का लालग प्रथिाववि आर्- व्र्र् वववरण
आर् िफि
o ववस्त्तर् समालनकरण अनुदान (सं बाट प्राप्त हुने)

रु १० करोड ५५ लार्ख ।

o राजथव बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने (सं बाट प्राप्त हुने) रु ७ करोड ६४ लार्ख ६४
हजार ।
o सशिि अनुदान ववर्र्गि शार्खाहरु (कृवर्, पशु, स्शक्षा, थवाथ्र् र मवहला ववकासको
लालग) रु १४ करोड ८४ लार्ख।
o नगरपाललकाको आफ्नो आतिररक राजश्व अनुमान रु ४८ लार्ख।
o प्रदे श सरकारबाट आफ्नो आतिररक राजथव
o प्रदे श सरकारबाट प्राप्त हुने राजथव बाँडफाँडको रकम रु ५ लार्ख ३८ हजार।
o प्रदे श सरकारवाट प्राप्त हुने ववस्त्तर् समानीकरण अनुदान रकम रु ५२ लार्ख ६९
हजार।
o सं बाट प्राप्त हुने सामास्जक सुरक्षा वापिको रकम रु ४ करोड ५० लार्ख ।

व्र्र्िफि
o ववर्र्गि शार्खा िफि
o नगरपाललकाका अतिरगि

 पूस्ँ जगि र्खचि
 ववर्र्गि शार्खा िफि
 अतर् क्षेगगि पूस्ँ जगि िफि

