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आर्थिक वर्ि २०७७।०७८ को वार्र्िक बजेट वक्तव्य 

 
भूमे गाउँसभाका अध्यक्षज्यू, 

गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

राष्ट्रसेवक कममचारी, पत्रकार तथा यहा ँउपस्स्थत सम्पूर्म महानभुावहरु, 

 

1.  सावमभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतततनति संस्था संवविानसभाबाट संघीय 

लोकतास्रत्रक गर्तरत्र नेपालको संवविान घोषर्ा भई राज्य पनुसंरचना बमोस्जम 

स्थानीय तहको सरकारको हैतसयतले तीन वषमको अभ्यास र अनभुवका आिारमा 

चौथो पटकको बजेट यस गररमामय सभासमक्ष प्रस्ततु गनम पाउँदा थोरै पररपक्वता र 

िेरै गौरवको अनभुतूत गरररहेको छु।  

2.  यस ववशेष अवसरमा सवमप्रथम म देशको आमूल पररवतमनका लातग नेपाली जनताले 

ववतभन्न कालखण्डमा गरेका ऐततहातसक जनआरदोलन, संघषम तथा महान जनयदु्ध 

लगायत अरय सबै आरदोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सगम गनुमहनुे महान ्

शहीदहरु प्रतत उच्च सम्मानका साथ हार्दमक श्रद्धारजली प्रकट गदमछु। साथै, घाइते 

तथा बेपत्ता नागररकहरुप्रतत उच्च सम्मान प्रकट गदमछु। राजनीततक-सामास्जक 

पररवतमनमा नेततृ्वदायी भतूमका तनवामह गने सबै अग्रजहरुप्रतत आदरभाव प्रकट 

गदमछु।  

3.  हाल ववश्वभर कोरोना भाइरस (कोतभड १९) का कारर् लाखौं मातनसको ज्यान 

गइसकेको छ भने अरु लाखौ मातनसहरु संक्रतमत छन ् र यो क्रम तनररतर 

चतलरहेकै छ। यो महामारीबाट नेपाल र नेपालबावहर जीवन गमुाउन ुहनुे सबैप्रतत 
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श्रद्धञ्जली र शोकाकुल पररवारजनप्रतत गवहरो समवेदना व्यक्त गदमछु। उपचाररत 

सबैलाई स्वास््यलाभको कामना गदमछु। साथै, आम गाउँपातलकाबासीमा सजगता 

अपनाई सङ्क्क्रमर्बाट जोतगई सरुस्क्षत हनु कामनासँगै अनरुोि पतन गदमछु। यस 

रोगको ववरुद्धको लडाईमा अग्रपस्ङ्क्त्तमा खवटनभुएका स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, 

राष्ट्रसेवक कममचारी, जनप्रतततनति, अगवुा, ववुद्धस्जवी र आम समदुायप्रतत मेरो उच्च 

सम्मान छ।  

4. यसै गाउँसभा बैठक आयोजना गदै गदाम स्थानीय तहको तनवामचन, २०७४ मा नेपाली 

काँग्रसे पाटीकोतर्म बाट वडा नं. ४ को दतलत मवहला सदस्य पदमा तनवामस्चत भमू े

गाउँपातलका गाउँसभा सदस्य श्री िनसरी कामीलाई दूघमटनाबाट गमुाएका छौं। 

जनप्रतततनतिको हैतसयतले कतमव्य पालना र पातलकालाई उहाँले परु् याउनभुएको 

योगदानको उच्च सम्मान गदै भावपूर्म श्रद्धाञ्जली अपमर् गदमछु। साथै, शोकाकूल 

पररवारजनमा िैर् यिारर्को कामना पतन यसै सभामार्म त गदमछु।  

5. कोतभड-१९ का कारर् आम जनजीवन प्रभाववत हनुकुा साथै पातलकाको सावमजतनक 

सेवा प्रवाह, ववकास तनमामर् कायम र तनयतमत रुपमा सञ्चालन गनुमपने कायमक्रमहरुमा 

प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पगुेको छ। बरदाबरदी र असहज जनजीवनले श्रम 

बजार, कृवष, साना उद्योग लगायतका क्षेत्रमा उत्पादन, आपूततम र ववतरर् प्रर्ालीमा 

गम्भीर प्रभाव परेको छ। जसका कारर् आगामी र्दन थप चनुौतत उत्पन्न हनुे र 

त्यसको सामनाका लातग थप तयारी गनुमपने देस्खरछ। महामारी रोकथाम तथा 

तनयरत्रर्का लातग संघ सरकार र प्रदेश सरकार तथा अरय क्षेत्रहरुबाट समेत 

कोतभड-१९ तनयरत्रर्का लातग सहयोग प्राप्त भएको छ।  
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6. गाउँपातलकाले यस महामारी रोकथाम तथा तनयरत्रर्का लातग साववकको प्रकोप 

व्यवस्थापन कोष खातामा आवश्यक स्रोत जटुाई सक्दो कायम सम्पादन गरररहेको 

व्यहोरा यस गररमामय सभा समक्ष जानकारी गराउँदछु। उक्त कोष योगदान 

परु् याउन ु हनुे सबै प्रतत आभार प्रकट गदमछु। कोतभड १९ ववरुद्धको लडाईमा 

अग्रभागमा रहेर अहोरात्र खट्ने स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, जनप्रतततनति र 

कममचारीहरुलाई िरयवाद छ। यो महामारी तनयरत्रर् र रोकथामका लातग गररएको 

अवपललाई इमारदाररतापूवमक पालना गरी सवक्रयतापूवमक सहयोग गनुमहनुे आम 

गाउँपातलकाबासी, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गनुमहनुे राजनीततक दल, 

संघसंस्था, तनजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामदुावयक संघसंस्था, सञ्चार जगत सबैलाई 

हार्दमक िरयवाद ज्ञापन गदमछु। कोतभड १९ तनयरत्रर्मा आइ नसकेकाले आगामी 

र्दनमा पतन यी र यस्ता कर्ठन पररस्स्थतत र महामारी ववरुद्धको लडाईमा यस्तै 

सहयोगको अपेक्षा गदमछु।  

7. कर्ठन पररस्स्थततका बीचमा आम गाउँपातलकाबासीको मानव अतिकारको रक्षा गदै 

आतथमक तथा सामास्जक ववकासमार्म त जनजीवन सहज गराउने कायममा गाउँपातलका 

प्रततवद्ध छ। आिारभतू स्शक्षा, स्वास््य, रोजगारी र सामास्जक सरुक्षा तथा 

संरक्षर्का अवसर उपलब्ि गराई सरुस्क्षत र सचेत एवं समनु्नत र ससंुस्कृत समाज 

तनमामर् गनम गाउँपातलका दृढ छ।  

8. कोतभड-१९ का कारर् जनजीवन प्रभाववत हनुकुा साथै गाउँपातलकाका समग्र क्षेत्र 

प्रभाववत भएका छन।् यसको रोकथाम र तनयरत्रर्का लातग सूचना तथा 

जानकारीहरुलाई तनयतमत अद्यावतिक गरी पूवमतयारी तथा प्रततकायमका लातग प्रततकायम 

योजना बमोस्जम आवश्यक क्वारेरटाइनहरुको क्षमता वृवद्ध, आइसोलेसन केरर 
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तनमामर्, स्वास््य सरुक्षा सामाग्री, आवश्यक औषिी तथा अरय सामाग्रीको पूर्म 

उपलब्ितामा जोड र्दइएको छ। 

9.  स्थानीय तहको गठन पश्चात संघीयता कायामरवयन र लोकतरत्र संस्थागत हनुकुा 

साथै जनप्रतततनतिहरु मार्म त स्थानीय स्तरको मागमा आिाररत ववकास र शासन 

संचालनमा जनता आरै् प्रत्यक्ष सहभागी हनु ेअवसर प्राप्त भएको छ। हाम्रो लातग 

संघीयता र स्थानीय तहको सरकार कायामरवयन अभ्यासका दृविकोर्ले केही नयाँ छ 

भने कायामरवयन ववकतसत हनुे चरर्मा भएकाले स्थानीय सरकारका सबै संयरत्रहरु 

अझै पतन पररपूर्म नभएको अवस्था छ। यसथम, हाम्रो वतममान जवटल एवं चनुौततपूर्म 

भएता पतन ववगत गौरवपूर्म छ, र हाम्रो भववष्य उज्वल र सम्भावनायकु्त छ।  

10.  हाम्रो ववकासका लातग हामी आरै्ले नै छनौट र कायमरवयन गनम संवैिातनक रुपमा 

अतिकार सम्पन्न भएकाले पतन स्थानीय तहको सरकारलाई सािन स्रोत सम्पन्न 

बनाउन आवश्यक छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनको छोटो अनभुव सवहतको 

सरुुवातीकै चरर्मा भएकाले नवीनतम ्सोँच र अतिकतम ्प्रयासले स्थानीय तहको 

जग बतलयो बनाउने ववशेष अवसरको रुपमा पतन तलएको छु। 

11. नेपालको संवविानले पररकल्पना गरेको गाउँ गाउँमा तसंहदरबारको अविारर्ालाई 

मूतमरुप र्दने चनुौतत र अवसर हाम्रो काँिमा आएसँगै स्थानीय सरकारको हैतसयतमा 

स्थानीय शासन सञ्चालन र व्यवस्थापनको तीन वषमको अनभुव प्राप्त भएको छ। 

अरयौलताको यो छोटो अवतिमा पतन संवविान प्रदत्त अतिकारक्षेत्रको प्रयोग गदै 

नेपाल सरकारले तलएको सखुी नेपाली समदृ्ध नेपाल नारा र प्रदेश सरकारले तलएको 

समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता नारालाई साथमक बनाउन तथा स्थानीय सरकारकोतर्म बाट 
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समदृ्ध र समनु्नत गाउँपातलका तनमामर् गनम महत्वकाङ्क्क्षी र दूरगामी लक्ष्यसवहतको 

योजनाको सरुूवात भई कायामरवयनको र्दशातर्म  अग्रसर छौं। 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म यस गाउपातलकाको अवस्था, हाम्रो पयमत्न, सोँच र सम्भावनाको बारेमा संक्षेमा पेश गदमछु। 

12. चाल ुआतथमक वषममा बजेट प्रस्ततु गदाम स्पि संगठन संरचना, आवश्यक जनशस्क्त, 

स्रोत सािन, त्याङ्क तथा सूचना र आवश्यक प्रर्ालीको अभावमा बजेट कायामरवयन 

चनुौततपूर्म र जवटल देस्खएको भएता पतन दोस्रो चौमातसक अवतिमा बजेट 

कायामरवयनले केही गतत तलएपतछ तनिामररत लक्ष्य हातसल गने वातावरर् बनेको 

तथयो। तेस्रो चौमातसक सरुु हनु नपाउँदै ववश्वव्यापी कोतभड-१९ का कारर् 

जनजीवन प्रभाववत भएपतछ थप जवटल बन्न पगु्यो। 

13. ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा रै्तलएको कोतभड-१९ कोरोना को असर पने 

सम्भावनालाई दृविगत गरी यस पातलकाले समयमा नै ठूला जमघट, मलेा, पवम, 

महोत्सव, गोष्ठी, सेतमनार जस्ता तभडभाडजरय गततववतिमा रोक लगाउने काम गरेको 

तथयो। नेपाल सरकारले घोषर्ा गरेको बरदाबरदीलाई यस पातलकाले पतन 

प्रभावकारी रुपमा कायामरवयन गरेको तथयो।  

14. समयमा नै कोतभड-१९ रोकथाम तथा तनयरत्रर्का लातग कायमयोजना बनाई भारत 

लगायत ववदेशबाट आएका व्यस्क्त र अरय स्थानबाट आएका व्यस्क्तहरुको लगत 

तथा यात्रा वववरर् संकलन गने, रेतडयो, ववतभन्न समूह, सञ्जालमार्म त जनचेतना 

रै्लाउने, सजग गराउने र पूवम तयारीका लातग आवश्यक सामाग्रीहरु व्यवस्था गरेकै 

कारर्ले हालसम्म हाम्रो पातलका सरुस्क्षत रहेको महससु गरेका छौं।  
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15. कोतभड-१९ तनयरत्रर् तथा रोकथामका लातग प्रकोप व्यवस्थापक कोषबाट खचम हनुे 

गरी कोषको व्यवस्था गररएको तथयो। पातलकाबाहेक हालसम्म ववतभन्न व्यस्क्त, 

संस्था तथा तनकायबाट उक्त कोषमा १३ लाख ५४ हजार पाँच सय अठहत्तर 

रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। 

16.  ववतभन्न स्थानमा अलपत्र परेका मजदरुहरुलाई ववतभन्न तमततमा आठ पटक उद्धार 

गरेर पातलकामा ल्याई तोवकएको अवतिसम्म क्वारेरटाइनमा रास्खएको तथयो। 

आजका र्दनसम्म गाउँपातलकाका ११ स्थानमा स्थापना गररएका क्वारेरटाइनमा दईु 

सय चौरासी जना व्यस्क्तलाई १४ र्दनसम्म क्वारेरटाइनमा राखी चेकजाँच गरेर घर 

पठाइएको छ भने २७५ जनालाई राहत ववतरर् गररएको छ। 

17.  कोतभड-१९ का कारर् जनजीवन प्रभाववत भएकाले ववकासका आयोजना तथा 

कायमक्रमहरु प्रभाववत भएका छन।् दोस्रो चौमातसक अवतिसम्म आउँदासम्मको 

भौततक प्रगततको अवस्थाले हामी उत्सावहत नै तथयौं। ठेक्कापट्टामार्म त हनुे काम 

प्रवक्रयामा तथए भन ेउपभोक्ता सतमततबाट कायामरवयन भैरहेका आयोजनाहरु सम्पन्न 

हनुे स्स्थततमा तथए। जसका कारर् आतथमक वषमको अरतसम्म भौततक तथा ववत्तीय 

प्रगतत हातसल हनुे बतलयो आिार तय भएको तथयो।  

18. तेस्रो चौमातसकको सरुुवातीमै कोतभड-१९ ले प्रभाव पारेपतछ तनिामररत लक्ष्य हातसल 

हनु चनुौतत थवपएको छ। पतछल्लो समयमा बरदाबरदी केही खकुुलो भएपतछ 

सामास्जक दूरी कायम गरेर तनमामर्ािीन भौततक आयोजनाहरु सम्पन्न हनुे अवस्थामा 

छन ् भने सरुु नभएका आयोजना तथा तभडभाड हनुे कायमक्रमहरु कायामरवयन हनु 

नसक्ने देस्खरछ। 
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19. कृवष र पशपंुक्षी ववकासतर्म का तेस्रो चौमातसक अवतिमा तोवकएका लक्ष्य हातसल हनु 

कर्ठन हनुे देस्खएको छ। कृवष उत्पादनमा समेत चाल ुआतथमक वषममा घट्न ेअवस्था 

देस्खएको छ। 

20. गैरकृवष क्षेत्रतर्म  यातायात, पयमटन, होटल व्यवसाय जस्ता क्षेत्र प्रभाववत भएकाले 

राजस्व संकलन, ववत्तीय पररचालन र उत्पादनमा प्रभाव पने अनमुान रहेको छ। 

योजना कायामरवयन पूर्म रुपले हनु नसक्दा चाल ुआतथमक वषममा कररब ६ करोड 

रकम बैंक मौज्दात रहने अनमुान गररएको छ। 

21. चाल ुआतथमक वषमको प्रथम आठ मवहनामा स्थानीय सस्ञ्चत कोषमा दास्खला भएको 

रकमको ववस्ततृ वववरर् र भमूे गाउँपातलकाको चाल ु आतथमक वषमको दोस्रो 

चौमातसक अवतिसम्मको ववत्तीय तथा भौततक प्रगततको ववस्ततृ वववरर् सवहतको 

प्रगतत प्रततवेदन यसै गररमामय सभासमक्ष संलग्न गररएको छ। 

22. आगामी आतथमक वषमहरुमा गाउँपातलकाको समनु्नततका लातग सामास्जक रयाय 

सवहतको र्दगो र उच्च आतथमक वृवद्ध हातसल गनम लगानी तथा त्यसको उत्पादकत्व 

बढाउन ुपनेछ। सरकारी, तनजी, सहकारी र सामदुावयक क्षेत्रको सहकायमबाट यो यो 

लक्ष्य हातसल गनुमपनेछ। सरकारको बजेटको खचमलाई प्रततर्लमखुी बनाउँदै पूजीगत 

खचम गनम सक्ने क्षमता र पँूजीगत खचमको गरु्स्तर बढाउन प्रभावकारी बजेट 

कायामरवयन तथा अनगुमन मलू्याङ्कनका साथै थप मेहनत गनुम पनेछ। आगामी बजेट 

तथा कायमक्रम यी ववषयहरुलाई सम्बोिन गनेतर्म  पररलस्क्षत भएर घाटा बजेट 

प्रस्ततु गररएको छ।   

23. नेपालको संवविानले तनर्दमि गरेका मौतलक हक, राज्यका तनदेशक तसद्धारत र 

नीततहरु, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका आवतिक योजनाले पररलस्क्षत गरेका 
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उदे्दश्यहरु तथा र्दगो ववकासका लक्ष्यहरु हातसल गरी सन ्२०३० सम्म नेपाललाई 

मध्यमस्तरीय आय भएको मलुकुमा स्तरोन्नतत गने मलुकुको लक्ष्यलाई आिार मानी 

यस गाउँपातलकामा पतन स्थानीय माटो सहुाउँदो गरुुयोजना तजुममा सोको मूल्य 

मारयता र प्रथातमकता बमोस्जम बजेट तथा योजना तनमामर् गदै सोहीअनरुुपको बजेट 

चाल ुआतथमक वषममा ववतनयोजन गररएको छ।  

24. उस्चत मापदण्ड, प्रवक्रया र योजना नबनाई हचवुामा बजेट बाँडर्ाँड गनम खोज्दा 

लस्क्षत समूह, कायमक्रम, प्रवद्धमनात्मक कायमक्रमहरुबाट अपेस्क्षत नततजा हातसल गनम 

नसवकने यथाथम हाम्रो ववगतको तीतो अनभुव छ। बजेटको वस्तगुत ववतनयोजन र 

प्रभावकारी कायामरवयनका लातग राजनीततक स्स्थरता, व्यवसावयक कममचारीतरत्र र 

सहयोगी समाज तनमामर् आवश्यक देस्खरछ। प्राकृततक स्रोत सािनको प्रचरुता, कृवष, 

पयमटन, व्यापारको अतिक सम्भावना बोकेको यस गाउँपातलकामा आतथमक समवृद्ध र 

ववकासका थपैु्र सम्भावनाहरु रहेका छन।्  

 

सभाअध्र्क्षज्रू् महोदर्,  

 

25. यी सम्भावनाहरुलाई मूतमरुप र्दन यस गाउँपातलकाको अथमतरत्रमा देस्खएका मूलभतू 

चनुौततहरु यस प्रकार प्रस्ततु गरेको छुुः  

(क) स्थानीयस्तरमा रोजगारी सजृनामार्म त यूवाहरुलाई गाउँमै र्कामउनेुः 

ववश्वव्यापी रुपमा रै्तलएको कोतभड-१९ का कारर् हाल सबै गाउँ 

र्वकम रहेका छन।् गाउँमा रोजगारी तथा आम्दानीको सम्भावना नभएर वा 

नदेखेर गाउँ छोडेका यूवाहरुलाई स्थानीय स्तरमै वटकाउन सकेमा 
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गाउँपातलका ववकासमा कोषेढुङ्गा साववत हनुेछ। उनीहरुलाई गाउँमै काम 

र्दन सक्ने वातावरर् तसजमना गने कायम तनकै चनुौततपूर्म छ। 

(ख) स्थानीय तहको सरकार कायामरवयनुः  

लामो समयदेस्ख एकात्मक र केररीकृत राज्य प्रर्ालीको अभ्यास भईरहेको 

अवस्थामा संघीयता र स्थानीय तहको सरकार अझै पतन नौलो प्रयोग हो। 

गाउँपातलकाको संस्थागत, प्राववतिक र स्रोत पररचालन क्षमता वृवद्ध गने तथा 

पूवामिार तनमामर्को लातग आवश्यक आरतररक स्रोतको व्यवस्था र सरतलुन 

गने कायम हाम्रो लातग तनकै चनुौततपूर्म छ। 

(ग) कायामरवयन क्षमता वृवद्धुः  

यस गाउँपातलका तभत्र सञ्चालन हनु ेववकास आयोजनाहरुको कमजोर तयारी र 

व्यवस्थापकीय क्षमता, तनमामर् व्यवसायी र उपभोक्ता सतमततको कमजोर 

ववत्तीय र प्राववतिक क्षमता, कानूनी, नीततगत र प्रवक्रयागत जवटलताका कारर् 

आयोजनाहरु तोवकएको समय तसमातभत्र सम्पन्न हनु नसक्ने तथा आयोजना 

कायामरवयनमा संलग्न सरोकारवालाहरुको काम गने उत्साहमा कमी, नततजा 

प्रातप्त प्रततको उदातसनता र समग्र मानवीय क्षमताको कमीका कारर् 

कायामरवयन क्षमता कमजोर हनु े देस्खरछ। तसथम, संरचनागत अरयौलता 

हटाएर ववतनयोजन, अनगुमन र व्यवस्थापनमा प्रभावकाररता ल्याई लक्ष्य 

बमोस्जम कायमसम्पादन गनुम चनुौततपूर्म छ। 

(घ) आरतररक उत्पादन र उत्पादकत्व वृवद्ध 

स्थानीय माटो र हावापानी सहुाउँदो उत्पादनका सािनहरुमातथ उत्पादक 

शस्क्तको पहुँच वृवद्ध गरी सावमजतनक, तनजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी 
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सहकायमबाट उत्पादकत्व र उत्पादन वृवद्ध गनुमपने चनुौतत छ। उत्पार्दत 

वस्तकुो उस्चत बजार व्यवस्थापनका माध्यामबाट आरतररक तथा बाह्य बजार 

सतुनस्श्चत गनुम अको चनुौतत रहेको छ। 

(ङ) औपचाररक अथमतरत्रको ववकासुः  

आतथमक क्षेत्रको ठूलो वहस्सा औपचाररक क्षेत्रभरदा बावहर रहेको कारर् 

अथमतरत्रको वास्तववक पवहचान गनम गाह्रो छ। बैंक तथा ववत्तीय संस्थाहरुको 

स्थापना हनु नसकेको अवस्थामा सबै आतथमक कारोवारहरुलाई औपचाररक 

दायरामा ल्याई सबै आतथमक कारोबारहरु बैवकङ प्रर्ाली मार्म त ् गने कायम 

चनुौततपूर्म छ।  

(च) सावमजतनक तनमामर्को गरु्स्तरीयता र संरक्षर्ुः  

सावमजतनक तनमामर् कायमको सकु्ष्म सपुररवेक्षर्, तनमामर् व्यवसायीहरुको कमजोर 

क्षमता र सघन अनगुमनको अभावमा तनमामर् भएका संरचनाहरु छोटो 

समयमा नै जीर्म र लथातलङ्ग हनु ेगरेका छन।् सावमजतनक तनमामर्को गरु्स्तर 

कमजोर रहेको अवस्थामा यसमा सिुार गरी सावमजतनक तनमामर्को गरु्स्तर 

वृवद्ध गनुमपने र दोहोरो खचम रोक्नपुने र तनतममत सावमजतनक सम्पतीको उस्चत 

उपयोग र संरक्षर् कायम चनुौततपूर्म छ।  

(छ) सूचना तथा सञ्चार प्रववतिको ववकासुः  

भौगोतलक ववकटताका साथै सूचना तथा सञ्चारको पहुँच नभएकाले ववकास 

तनमामर्, कायामरवयन, आपसी समरवय, सेवा प्रवाहका क्रममा असहजता पैदा 

हनुकुा साथै लागत समय र स्रोत महँगो पनम जारछ। गाउँपातलकातभत्रका सबै 

जनताले सूचना तथा सञ्चारमा सहज रुपमा पहुँच स्थावपत गनमका लातग 
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आवश्यक सूचना तथा सञ्चार प्रववतिहरुको पूवामिारहरुको तनमामर् र तनजी 

क्षते्रलाई आकषमर् गने कायम पतन चनुौततपूर्म छ। 

(ज) सशुासन अतभवृवद्धुः  

सबै वगम क्षेत्रको अथमपूर्म सहभातगता, कानूनको पररपालना, सेवा प्रवाहमा 

प्रभावकाररता, सदुृढ र सक्षम संस्थागत सशुासन कायम गरी सेवा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता ल्याउने तथा व्यवसावयक कममचारीतरत्र र सहयोगी समाजको 

तनमामर् गने कायम चनुौततपूर्म छ।  

सभाअध्र्क्षज्रू् महोदर्,  

26. हाम्रा साम ुमातथ उस्ल्लस्खत जस्तै थपैु्र चनुौततहरु रहेता पतन समदृ्ध नेपालको बतलयो 

जगको रुपमा रहेको स्थानीय तहलाई मजबटु बनाउन आम जनताको उल्लेख्य 

तत्परता र सहभातगता लगायतका स्वयंसेवा प्रर्ाली तथा मरुा पररचालन लगायतका 

प्रचरु सम्भावनाहरुको पररचालन मार्म त सर्ा र हररयालीुः समदृ्ध भूमे तनमामर् गरी 

यहाँका नागररकको जीवनस्तरमा गरु्स्तरीयता ल्याउने अवसर प्राप्त भएको छ। 

ववद्यमान अवसरहरुको सदपुयोग र चनुौततहरुको सामना गने गरी आतथमक वषम 

२०७७।०७८ को वावषमक बजेट तथा कायमक्रम तयार गररएको छ। यो बजेटका 

उदे्दश्यहरु यसप्रकार प्रस्ततु गरेको छुुः  

क) स्वास््य क्षेत्रको पूवामिार, जनशस्क्त र क्षमता ववकास गरी स्वास््य सेवामा 

आम जनताको सहज पहुँच परु् याई सरुस्क्षत रहेको आभाष र्दलाउने, 

ख) कोतभड-१९ बाट तसस्जमत आतथमक तथा सामास्जक अवस्थालाई सिुार गरी 

स्थानीय अथमतरत्रलाई चलायमान र गततशील बनाउने,  
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ग) नागररकका मौतलक हक र अतिकारका रुपमा रहेका आिारभतू 

आवश्यकताहरु शीघ्र पररपूततम गदै जीवनस्तरमा सकारात्मक सिुार गने, 

घ) सबै वगम, तलङ्ग, समूहको अपनत्वकरर् मार्म त समतामूलक सभ्य समाजको 

तनमामर् र स्थानीय तहको सरकारको प्रभावकाररता अतभवृवद्ध गरी सशुासन 

प्रवद्धमन गने, 

ङ) उपलब्ि स्रोत सािन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग र समसु्चत 

पररचालन गरी उद्यमशीलताको ववकास र रोजगारी तसजमनाबाट आतथक वृवद्ध र 

ववकास गने, 

च) आतथमक स्थावयत्व कायम गने तथा लगानीको वातावरर् तनमामर् गने,  

27. यी उदे्दश्यहरु हातसल गनमको लातग आतथमक वषम २०७७।०७८ को बजेटका 

प्राथतमकताहरु देहाय बमोस्जम तनिामरर् गररएको छुः 

(क) स्वास््य क्षेत्रको स्तरोन्नतत र ववस्तार, 

(ख) गरु्स्तरीय स्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी र सरसर्ाई लगायतका क्षेत्रमा जोड 

(ग)  कृवष, पयमटन, उद्योग तथा भौततक तथा मानव संशािनको क्षेत्रमा जोड 

(घ)  कृवषको आितुनकीकरर्, व्यावसायीकरर् र यास्रत्रकरर्का साथै घरेल ुतथा 

साना उद्योग प्रवद्धमनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृवद्ध र बजारीकरर्मा जोड 

(ङ)  पयमटन पूवामिारको ववकास तथा प्रवद्धमन, जलववद्यतु उत्पादन, उद्योग स्थापना 

लगायतका क्षेत्रमा सरकारी, तनजी र सहकारी क्षते्रको लगानी आकषमर् तथा 

रोजगारी प्रवद्धमन 

(च) ववपद् व्यवस्थापन, वन तथा भ–ूसंरक्षर्, जलवाय ुपररवतमन अनकूुलन। 



13 
 

(छ) संस्थागत ववकास तथा शासकीय सिुारमार्म त ववतिको शासन, सावमजतनक 

सेवाको प्रभावकाररता, जवार्देवहता र ववकासमा नागररकको जनसहभातगता 

सवहतको सशुासनमा जोड। 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म वयन ै चनुौतत, उदेश्य र प्राथतमकताको सेरोरे्रोमा रहेर तयार गररएको आगामी 

आतथमक वषम २०७७/०७८ को व्ययको अनमुान यस सम्मातनत सभासमक्ष प्रस्ततु गदमछु।  

 

27. नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशतम अनदुान अरतगमतका आयोजना तथा कायमक्रमहरु 

पातलकाको प्राथतमकताको आिारमा छनौट गरी नेपाल सरकारको मागमदशमन 

बमोस्जम समयमै कायामरवयन गने व्यवस्था तमलाएको छु।  

28. यस गाउँपातलकाबाट तसर्ाररश भई माग गररए बमोस्जम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत 

भई आएका समपूरक अनदुानतर्म को आयोजना कायामरवयन गनम तथा स्थानीय तहको 

लागत सहभातगता सतुनस्श्चत गनम रु. १ करोड ६० लाख ववतनयोजन गरेको छु।  

29. पातलकाको तसर्ाररश बमोस्जम नेपाल सरकारबाट प्राप्त ववशेष अनदुानतर्म  भमूे 

गाउँपातलकाको शैस्क्षक ववकास कायमक्रमका लातग रु. ७० लाख र पोषर्मैत्री नमूना 

टोल कायमक्रमका लातग रु. ६० लाख ववतनयोजन भएको छ। उस्ल्लस्खत 

कायमक्रमहरुबाट सबै ववद्यालयमा शैस्क्षक गततववतिका कायमक्रम र टोलहरुमा पोषर् 

सम्बस्रित वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गने व्यवस्था तमलाएको छु।  

30. प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशतम अनदुान अरतगमतका आयोजना तथा 

कायमक्रमहरुमा जनसहभातगता समेत सतुनस्श्चत गरी कायामरवयन हनुे व्यवस्था 

तमलाएको छु। प्रदेश सरकारबाट समपूरक अनदुानका लातग आयोजना छनौट गरी 
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रु. १ करोड ५० लाख लागत सहभातगता सतुनस्श्चत गरेको छु। ववशेष अनदुानतर्म  

प्राप्त कायमक्रमहरु बेलैमा कायमक्रम कायामरवयन हनुे व्यवस्था तमलाएको छु।  

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म क्षेत्रगत कायमक्रम तथा ववतनयोजन प्रस्ताव पेश गने अनमुतत चाहरछु।  

स्वस्थ ज्यानुः सरुस्क्षत जीवन 

31. ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा रै्तलरहेको कोतभड-१९ बाट पातलकालाई सरुस्क्षत राख्न 

ववशेष सजगता अपनाई क्वारेरटाइन तनमामर्, आइसोलेसन केरर तनमामर्, औषिी, 

उपकरर्, स्वास््यकमीको पयामप्त व्यवस्था तथा पररचालन गरी आम 

गाउँपातलकाबासीको जीउिनको सरुक्षा गनुम हाम्रो सामू चनुौतत थवपएको छ।  

कोतभड-१९ तनयरत्रर् कायम योजना पनुरावलोकन तथा पनुुःप्राथतमकीकरर् गरी 

संस्थागत प्रर्ाली थप सदुृवढकरर् गनम तथा कोरोना जाँच मेस्शन खररद गनम प्रकोप 

व्यवस्थापन कोषमार्म त आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

32. कोतभड-१९ र प्राकृततक प्रकोपका कारर् राहत, उद्दार तथा जोस्खम रयूतनकरर् 

सम्बरिी कायमक्रम सञ्चालनका साथै खोज, उद्धार, राहत, पनुस्थामपना कायमलाई 

व्यवस्स्थत गनम पातलका तथा समदुायस्तरसम्म रतु प्रततकायम टोलीलाई आवश्यक 

सामाग्री सवहत तयारी अवस्थामा राख्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय स्तरमा 

व्यवस्थापन केररको रुपमा स्थानीय आपतकालीन केरर स्थापना तथा व्यवस्थापनका 

लातग बजेट सतुनस्श्चत गरेको छु।  

33.  गरु्स्तरीय र सवमसलुभ स्वास््य सेवामा सबैको सहज पहुँच अतभवृवद्ध गनम एक 

स्वास््य चौकीलाई पातलका अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गनम दक्ष स्चवकत्सक, ल्याब 
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अतसस्टेरट जनशस्क्त व्यवस्थाका लातग रु. १५ लाख ८२ हजार बजेट ववयोजन 

गरेको छु।  दीघम रोग तथा अरय रोगहरुको तनदान, ल्याब सेवा, एक्स-रे सेवा 

लगायतका सेवाको सतुनस्श्चत गनम औजार उपकरर् खररदका लातग रु. १८ लाख 

बजेट ववतनयोजन गरेको छु। 

34. स्वास््य संस्थाहरुमार्म त प्रवाह हनुे सेवाहरुलाई सबैको सहज पहुँच, अतिकतम 

जानकारी र अतभलेखीकरर्, अनगुमन तथा मूल्याङ्कनलाई जोड र्दँदै  मवहला स्वास््य 

स्वयंसेववका र आमा समूह मार्म त गाउँ टोलसम्म स्वास््य सेवा र परामशम सम्बरिी 

कायमक्रमलाई ववस्तार गरी अतभलेखीकरर् र प्रोत्साहन गनम आवश्यक बजेटको 

व्यवस्था तमलाएको छु। 

35. गाउँपातलकालाई पूर्म खोपयकु्त, मात ृ तथा स्शश ु मतृ्यदुरलाई शूरयमा झानम ववतभन्न 

तनकायहरुसँगको सहकारीमा कायमक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ। वकशोर वकशोरीहरुको 

प्रजनन स्वास््य सेवा, सूचनामा पहुँच अतभवृवद्ध गनम वकशोर वकशोरीमैत्री स्वास््य 

सेवा तथा ववद्यालयमा सूचना केरर स्थापना सरुुवातका लातग बजेट ववतनयोजन 

गरेको छु।  

36. स्वास््य चौकी नभएका ४ वटा वडाहरुका सामदुावयक स्वास््य इकाईहरुलाई 

आिारभतू स्वास््य सेवा केररको रुपमा स्तरोन्नतत गरी सबै वडामा वडास्तरीय सेवा 

केररमार्म त तोवकएका स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउन रु. २० लाख ववतनयोजन 

गरेको छु।  

37. गरु्स्तरीय स्वास््य, स्शक्षा, खानेपानी तथा सरसर्ाई जस्ता आिारभतू सेवामा सबैको 

समतामूलक पहुँच हनुे गरी कायमक्रम सञ्चालन गररनेछ। संघ तथा प्रदेश सरकारले 

तलएको स्वास््य सम्बस्रि नीततलाई स्थानीयकरर् गनम आवश्यक बजेट व्यवस्था 
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तमलाएको छु। तिवटश गोखाम वेलरे्र ट्रिसँगको साझेदारीमा वडा नं. २ को 

खाबाङ, वडा नं. ३ को झमु्लाबाङ र क्याङ्क्सी, वडा नं. ७ को िममशाला, लाबाङ, 

तभत्रवनमा खानेपानी योजना सञ्चालन हनुे व्यवस्था तमलाएको छु। 

38. तनरोिात्मक, उपचारात्मक र प्रवद्धमनात्मक कायमक्रममार्म त गरु्स्तरीय स्वास््य सेवा 

प्रवद्धमन गनम क्षयरोग तनयरत्रर् कायमक्रमका लातग रु. १ लाख, महमारी रोग 

तनयरत्रर् कायमक्रमका लातग रु. ३ लाख, रावष्ट्रय स्वास््य स्शक्षा तथा सूचना तथा 

सञ्चार केररका लातग रु. १ लाख, रावष्ट्रय स्वास््य तातलम कायमक्रमका लातग रु. ४ 

लाख, आिारभतू र आकस्स्मक सेवा तथा उपचारात्मक सेवाका लातग रु. १९ लाख 

र  नतसमङ तथा सामास्जक सरुक्षा कायमक्रमका लातग रु. ७ लाख बजेट ववतनयोजन 

गरेको छु।  

39. ग्रामीर् क्षेत्रमा लपु्त रोगहरुको पवहचान र तनदानका लातग ववशेषज्ञ सवहतको स्वास््य 

स्शववर सञ्चालन र स्वास््य स्शक्षा कायमक्रम सञ्चालन बजेट व्यवस्था तमलाएको छु।  

स्वास््य संस्थाहरुको सदुृढीकरर्का लातग सस्जमकल सामाग्री, औषिी तथा पूवामिारको 

आवश्यक व्यवस्थाका साथै स्वास््यकमीहरुको दक्षताका लातग आवश्यक तातलमको 

लातग बजेट ववतनयोजन गरेको छु।  

40. एकीकृत बाल स्वास््य एवम ् पोषर् कायमक्रमतर्म  पूर्म खोप सनुसु्श्चतताको लातग 

घरिरुी सवेक्षर्, भेररवर्केशन, खोप र सरसर्ाई प्रवद्धमन कायमक्रमको समीक्षाका 

लातग बजेट ववतनयोजन गरेको छु। बाह्य खोप केररबाट गरु्स्तरीय सेवा प्रदान गनम 

खोप केरर सदुृढीकरर् तथा व्यवस्थापनका लातग आवश्यक रकम व्यवस्था 

तमलाएको छु।  
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41. समदुायमा आिाररत नवजात स्शश ुतथा बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन र पोषर् 

कायमक्रमका लातग रु. ११ लाख ८१ हजार रकम ववतनयोजन गरेको छु।  

42. संस्थागत सतु्केरी बढाई मातमृतृ्य ुतथा बालमतृ्यदुरलाई शूरयमा झाने लक्ष्य प्रवद्धमन 

तथा पोषर् प्रवद्धमन गनम पोषर् झोला कायमक्रमलाई तनररतरता र्दने व्यवस्था 

तमलाएको छु। पोषर् झोलाका लातग रु. ३ लाख ९९ हजार रकम ववतनयोजन 

गरेको छु। संस्थागत सतु्केरी सेवामा सवुविा ववस्तार गरी प्रभावकारी बनाउन 

स्वास््य संस्थाहरुमा सतु्केरी भारछा घर तनमामर्का लातग रु. १५ लाख ववतनयोजन 

गरेको छु।  

43.  मात ृतथा नवस्शश ुकायमक्रम अरतगमत आमा सरुक्षा, गवमभती उत्पे्ररर्ा सेवा, रयानो 

झोला, तनुःशलु्क गभमपतन कायमक्रम र माततृ तथा नवस्शश ुकायमक्रमका लातग रु. 

२४ लाख बजेट छुट्याएको छु।  

44.  मवहलाहरुको कर्ठन र ववशेष अवस्था गभामवस्था तथा सतु्केरी अवस्थामा स्वास््य 

सेवा प्राप्त गनम आतथमक अभावकै कारर् ज्यान जाने अवस्था आउन नर्दन तत्काल 

उद्दार तथा रेर्रका लातग सतु्केरी तथा गभामवस्था आपतकालीन कोष रु. ५ 

लाखको कोष स्थापना गररएको छ। यो सानो प्रयासबाट सतु्केरी तथा गभामवस्थामा 

अकालमा ज्यान जाने जोस्खम रयूतनकरर्मा टेवा पगु्ने ववश्वासका साथ आगामी 

र्दनमा कोष बढाउँदै लतगनेछ।  

45.  गरु्स्तरीय स्वास््य सेवा, सूचना संकलन तथा स्वास््य सचेतनामा आमा समूह र 

मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाको भतूमकालाई मध्यनजर गदै मातसक बैठक खचम र 

यातायात खचमका लातग रु. ६ लाख ३६ हजार रकम ववतनयोजन गरेको छु।  
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46. गाउँपातलकाबासी सबैलाई नस्जकबाट स्वास््य सेवा प्राप्त गनम सामदुावयक स्वास््य 

केररको ववस्तार गररएको छ। स्वास््य संस्थाहरुमा तनयतमत सेवा प्रवाहका लातग 

नपगु जनशस्क्त व्यवस्थाका आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

 

पोवषलो आहारुः हँतसलो महुार 

47.  नेपाल सरकार तथा यस पातलकाको सहकायममा कोतभड-१९ तथा अरय कारर्ले 

सनुौलो हजार र्दनका आमाहरुको स्वास््य र बाल स्वास््यमा जोड र्दँदै बहकु्षेत्रीय 

पोषर् कायमक्रममार्म त पातलकाको समग्र पोषर् स्स्थतत सिुार गनम प्रवद्धमनात्मक 

कायमक्रम सञ्चालन गनम आवश्यक बजेटको व्यवस्था तमलाएको छु।  

48.  नेपाल सरकारको ववशेष अनदुानमा नमूना पोषर् टोलका लातग सघन पोषर् 

कायमक्रम, पोषर् आत्मतनभमरताका लातग घरघरमा करेसाबारी तनमामर् अनदुान, हरेक 

घर दश र्लरू्ल ववरुवा रोपन कायमक्रम सञ्चालन गनम रु. ६० लाख बजेट व्यवस्था 

गरेको छु। यस कायमक्रमबाट पातलकाबासीको पोषर्स्स्थतत सिुारका लातग 

आत्मतनभमर हनु सहयोग पगु्ने अपेक्षा पतन गरेको छु।  

सभाध्यक्ष महोदय, 

गरु्स्तरीय स्शक्षामा लगानीुः र्दगो समवृद्धको तनशानी 

49.  कोतभड-१९ का कारर् प्रभाववत स्शक्षर् तसकाईलाई नयाँ वैकस्ल्पक ववतिद्वारा 

पररपूततम गनम वैकस्ल्पक माध्ययमबाट स्शक्षर् सामाग्री व्यवस्था गरी यो महामारीको 

प्रभाव नहटेसम्मका लातग वैकस्ल्पक स्शक्षर् कायमक्रम अगातड बढाउने व्यवस्था 

तमलाएको छु। 
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50.  सामदुावयक ववद्यालयहरूको गरु्स्तर वृवद्धमार्म त समग्र शैस्क्षक गरु्स्तर वृवद्ध गनम 

भमूे गाउँपातलकाको शैस्क्षक क्षेत्र ववकास सोँचपत्र तजुममा गरी कायामरवयन गने 

व्यवस्था तमलाएको छु। गरु्स्तरीय ववद्यालय तनमामर्का लातग ववद्यालय व्यवस्थापन 

सतमततको भतूमकालाई मध्यनजर गरी बैठक बसे वापत पदातिकारीलाई खाजा 

खचमका लातग रु. ५ लाख ३४ हजार रकम ववतनयोजन गरेको छु। 

51.  बालमैत्री र प्रववतिमैत्री स्शक्षाका लातग नमूना ववद्यालय तनमामर् कायमक्रमलाई 

तनररतरता र्दँदै रु. ३० लाख रकम ववतनयोजन गरेको छु। गस्र्त तथा ववज्ञान 

ववषयको गरु्स्तर र नततजा सिुारका लातग अततररक्त कक्षा सञ्चालन कायमक्रमका 

लातग रु. ४ लाख बजेट छुट्याएको छु। 

52. दृढ इच्छाशस्क्त हुँदा हुँदै आतथमक अभावका कारर् पतन व्यवसावयक उच्च स्शक्षा 

हातसल गने अवसरबाट बस्ञ्चतत व्यहोनुमपरेका मेिावी ववद्याथीहरुलाई उच्च प्राववतिक 

र व्यवसावयक स्शक्षा हातसल गनमका लातग तबना ब्याजमा उपयकु्त ववतिबाट शैस्क्षक 

ऋर् उपलब्ि गराउन रु. २५ लाख रकम ववतनयोजन गरेको छु।  

53. स्शक्षक-ववद्याथीहरुको क्षमता ववकास तथा प्रस्रु्टनमा टेवा परु् याउने खालका 

अरतरवक्रया, कायमक्रम तथा तातलमहरुको आयोजनाका साथै शैस्क्षक मेलाको 

आयोजना, तनयतमत प्र.अ. वैठक, अरतरववद्यालय अवलोकन भ्रमर् कायमक्रमका लातग 

आवश्यक बजेट ववतनयोजन गरेको छु।  

54. सामदुावयक ववद्यालयहरुमा आवश्यक दरबरदी नभई आम जनतामा पनम गएको भार, 

स्शक्षक अपगु भएर आवश्यक रयूनतम ् पाठ्यघण्टा समेत नपगु्ने अवस्थालाई 

मध्यनजर गदै आवश्यकता र औस्चत्यताका आिारमा स्वयंसेवा कायमक्रमबाट 
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स्वयंसेवक स्शक्षक कायमक्रमलाई तनररतरता र्दन रु. ९१ लाख रकम ववतनयोजन 

गरेको छु। 

55. संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको आवश्यक पहल तथा समरवय गरी सामदुावयक 

ववद्यालयको गरु्स्तर सिुार, स्शक्षक कममचारीहरुको पेशागत दक्षतामा वृवद्ध गनम 

आवश्यक पूवामिार सवहतको तातलम केरर सञ्चालनमा ल्याई नववनतम प्रववति तथा 

स्शक्षर् तसकाई सीप सम्बस्रि तातलम सञ्चालन गनम आवश्यक व्यवस्था तमलाएको 

छु। 

56. नेपाल सरकारको ववशेष अनदुानमा ३३ वटै ववद्यालयमा गरु्स्तरीय स्शक्षा तथा 

तसकाई वातावरर् तनमामर्सँग सम्बस्रित नमूना बाल तसकाई केरर, बाल पाकम , एक 

ववद्यालय एक करेसाबारी तनमामर्, ववद्यालय सशुासन जस्ता शैस्क्षक ववकास कायमक्रम 

सञ्चालन गररने छ। जसका लातग रु. ७० लाख रकम ववतनयोजन गरेको छु। 

57. तनररतर स्शक्षा, सबैका लातग स्शक्षा कायमक्रमलाई तनररतरता र्दँदै शैस्क्षक क्षेत्रको 

गरु्स्तरका लातग समयसापेक्ष गरु्स्तर कायम गनम सूचना तथा संचार प्रववति 

(ICT) पूवामिारमा जोड र्दइनेछ। ववद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रववति तथा 

ववज्ञान प्रयोगशालाका लातग बजेट ववतनयोजन गररएको छ। 

58. ववद्यालयमा शैस्क्षक गरु्स्तर सदुृढीकरर्का लातग ववद्यालय भौततक पूवामिार पतन जोड 

र्दँदै ववद्यालय भवन तनमामर्तर्म  कूल रु. ७४ लाख ६० हजार रकम ववतनयोजन 

गरेको छु। 

59. ववद्यालयमा बालबातलकालाई आकषमर् गरी वटकाइ राख्न र्दवा खाजा कायमक्रमका 

लातग ७६ लाख ८६ हजार, छात्रवृस्त्तका लातग २० लाख ४८, तनुःशलु्क 

पाठ्यपसु्तक ववतरर्का लातग २७ लाख १५ हजार, छात्राहरुका लातग तनुःशलु्क 



21 
 

स्यातनटरी प्याड व्यवस्थापनका लातग रु. १७ लाख ९३ हजार रकम ववतनयोजन 

गरेको छु। शैस्क्षक संस्थामा पहुँच नपगुेका व्यस्क्तहरुका लातग अनौपचाररक तथा 

वैकस्ल्पक स्शक्षा कायमक्रम सञ्चालन गनम आवश्यक बजेट व्यवस्था तमलाएको छु। 

60. ववद्यालयमा बालबातलकालाई ढुक्क र उत्पे्रररत गराइराख्न शैस्क्षक भ्रमर्, तनयतमत 

ववद्यालय उपस्स्थतत प्रोत्साहन परुस्कार, खास क्षमता प्रोत्साहन परुस्कार, ववद्यालयमै 

तनयतमत स्वास््य जाँच जस्ता कायमक्रमका लातग बजेट ववतनयोजनमा जोड र्दएको 

छु। 

61.  स्थानीयस्तरमा उपलब्ि सामाग्रीहरुको अतिकतम उपयोग गरी स्शक्षर् तसकाई 

सामाग्री तनमामर् र स्थानीय पाठ्यक्रम तनमामर् सम्बरिी कायमशाला सञ्चालन गनम 

आवश्यक बजेट व्यवस्था तमलाएको छु।  

62. शवहद वास ु स्मतृत नमनूा ववद्यालयलाई शैस्क्षक संग्रहालयको रुपमा ववकास गनम 

DPR तयारीका लातग बजेट ववतनयोजन गरेको छु। उक्त ववद्यालयलाई नयाँ ढङ्गले 

नमूना ववद्यालयको रुपमा सञ्चालन गरी पवहचान जोगाई राख्न ेठोस योजना तजुममाका 

लातग आवश्यक व्यवस्था तमलाएको छु।  

63.  ववद्याथीहरुलाई बाल्यकालदेस्ख नै व्यवसावयक सीप ववकास कायमक्रम, ववद्यालय 

उपस्स्थतत प्रोत्साहन परुस्कार, उत्कृि स्शक्षक, उत्कृि ववद्यालय परुस्कार 

कायमक्रमका लातग बजेट ववतनयोजन गरेको छु। 

64.  राष्ट्रपतत रतनङ स्शल्ड कायमक्रममा स्थानीय साझेदारी गरी खेलकूद प्रततयोतगताद्वारा 

बालबातलकाको शारीररक तथा संवेगात्मक ववकासमा टेवा परु् याउन रु. २ लाख 

रकम ववतनयोजन गरेको छु। 
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सभाध्यक्षज्यू, 

 कृवष उत्पादकत्वमा ववृद्धुः भूमेको समवृद्ध 

65.  भमूे गाउँपातलकाको प्रमखु आिारको रुपमा रहेको कृवष क्षेत्रको सिुारका लातग 

कृवषमा ववववतिकरर्, व्यवसायीकरर्, आितुनकीकरर् जोड कायमक्रमलाई तनररतरता 

र्दइएको छ। अनदुानमा उन्नत बीउ, रैथाने बीउ, तरकारी वकट बीऊ, कृवष 

औजार, यरत्र तथा प्रववतिहरु उपलब्ि गराइनेछ। वास्तववक कृषक पवहचान र 

अनदुानका लातग कृषक दताम गरी कृषक पररचयपत्र उपलब्ि गराई सोही आिारमा 

मात्र अनदुान र्दने व्यवस्था तमलाएको छु। 

66. “घर-घरमा करेसाबारीुः कृषक रोजगारी” को मूल नारा अनरुुप एक घर एक 

करेसाबारी कायमक्रमका लातग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

67. अग्यामतनक उत्पादनुः भमेूको पवहचान भने्न नारालाई साथमकता र्दन प्राङ्गाररक मल 

तनमामर्मा सचेतनात्मक र प्रवद्धमनात्मक कायमक्रमका लातग बजेट सतुनस्श्चत गरेको 

छु। 

68. आतथमक तथा सामास्जक रुपले पतछ परेका वगम केस्ररत कृषक कायमक्रम अरतगमत शत ्

प्रततशत अनदुानको व्यवस्था गररनकुा साथै आरू्ले खाई तबक्री गने अवस्थामा 

त्यस्ता कृषकहरुको कृवष उपज सम्बस्रित वडामार्म त खररद गररर्दने व्यवस्थाका 

लातग बजेट ववतनयोजन गरेको छु।  

69. स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्धमन तथा संरक्षर् गनम कोदो, र्ापर, कागनुो, स्चनो, कालो 

िान जस्ता स्थानीय महत्वका लोपोरमखु बालीहरु उत्पादन गरी आरू्ले उपभोगपतछ 

तबक्री गरेमा कृवष उपज संकलन केररमार्म त खररद गरी बजार मूल्यको ५०% थप 

प्रोत्साहन अनदुान र्दने व्यवस्थाका लातग बजेट ववनयोजन गरेको छु। 
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70. कृवष उपजलाई वस्त ुतथा मरुा ववतनमयको आिारमा खररद गरी संकलन, भण्डारर्, 

ववतरर् र बजारीकरर् गनम कृवष उपज संकलन तथा भण्डारर् केररलाई 

सहकारीमार्म त सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था तमलाएको छु। 

71. खाद्य सरुक्षा र खाद्य सम्प्रभतूा सतुनस्श्चत गनम प्रिानमरत्री कृवष आितुनकीकरर् 

पररयोजनामार्म त स्थानीय महत्वका खाद्य् तथा पोषर् सरुक्षामा टेवा परु् याउने 

खालका बाली वस्तकुो साना व्यवसावयक उत्पादन केरर (पकेट) ववकास कायमक्रम 

सञ्चालनका लातग रु. २४ लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

72.  कृवषतर्म  प्राववतिक जनशस्क्त थप गरी “एक गाउँ एक प्राववतिक” कायमक्रमलाई थप 

व्यवस्स्थत गरी प्रभावकारी ढङ्गले कायामरवयनमा ल्याउन स्वयंसेवक कृवष प्राववतिक 

पररचालनका लातग आवश्यक बजेट ववतनयोजन गरेको छु। 

73.  कृवष पेशालाई सम्मानजनक पेशाका रुपमा ववकास गनम तथा व्यवसावयक कृवष 

पेशामा आकषमर् गनम उकृि कृषक छनौट गरी वावषमक रुपमा वडास्तर तथा 

पातलकास्तरमा परुस्कृत तथा सम्मान गनम बजेट ववतनयोजन गरेको छु। 

74.  परुाना कृषकका अनभुव आदान प्रदान र छलर्ल चौतारीको रुपमा ववकास गनम 

गाउँपातलकास्तरीय अगवुा कृषक सञ्जाल गठन गरी कृवष सामाग्री र सूचनामूलक 

सामाग्रीहरुको व्यवस्था गरी कृषक अनभुव आदानप्रदान कायमक्रमका लातग रकम 

छुट्याएको छु। 

75.  उत्पादन, आय आजमन, बाली ववकास, व्यवसावयकरर् जस्ता ववषयमा कृषक क्षमता 

अतभवृवद्धका लातग व्यवहाररक र उद्यमशीलता केस्ररत तातलम, रेतडयो स्शक्षा 

कायमक्रम, कृषक भ्रमर्, स्थलगत अवलोकन जस्ता कायमक्रम सञ्चालन गनम तथा 
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इच्छुक अनभुवी कृषकहरुलाई आवश्यकतानसुार हररत स्वयंसेवकको रुपमा 

पररचालन गनम बजेट ववतनयोजन गरेको छु। 

76.  सबै वडाहरुमा नगदे बालीमा आिाररत खेतीलाई प्रवद्धमन गदै उत्पार्दत वस्त ुतनस्श्चत 

बजारसम्म परु् याउनका लातग ढुवानी व्यवस्था तमलाएको छु। कृवष उपज ढुवानीका 

लातग कृवष एम्बलेुरस खररद गनम बजेट ववतनयोजन गरेको छु।  

77. माररङ कृवष अनसुरिान केररलाई नयाँ प्रजाततको ववरुवा परीक्षर् स्थल तथा कृवष 

अनसुरिानका लातग प्रयोगशाला स्थापना र सामूवहक खेती प्रर्ालीको नमूनाको रुपमा 

ववकास गरी कृवष उद्योग र कृवष पयमटनको नमूनाको रुपमा ववकास गनम रु. २७ 

लाख ६० हजार रकम ववतनयोजन गरेको छु। 

 

78. र्लरू्ल दशक अरतगमत हरेक वडाका टोल टोलमा स्थानीय हावापानी अनकूुल 

र्लरू्लका बोट ववरुवा रोपन कायमक्रम अतभयानको रुपमा सञ्चालन गरी रोजगारी 

समेत प्रवद्धमन गनम रु. १६ लाख ववतनयोजन गरेको छु। 

 
79. अण्डा, मास ुर दूिमा आत्मतनभमर हनु पशजुरय उत्पादन प्रोत्साहनका कायमक्रमहरुलाई 

प्राथतमकताका साथ कायामरवयन गदै सम्भाववत क्षेत्रहरुमा नमूना भेडा र्मम, बाख्रा 

र्मम, कुखरुा र्मम, बंगरु र्मम, गाइ/भैंसी र्मम हरुलाई प्रोत्साहन गने खालका नमूना 

कायमक्रमहरु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा अरय स्थानीय सरकार र 

तनकायहरुसँग समेतको सहकायममा सञ्चालनका लातग बजेट व्यवस्था तमलाएको छु।  

80. पश ुनश्ल सिुार, उन्नत पश ुव्यवसाय प्रवद्धमन गनुमका साथै नश्ल सिुारका लातग कृतत्रम 

प्रजनन केरर स्थापना आवश्यक औजार उपकरर् खररदका लातग बजेट ववतनयोजन 
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गरेको छु। बङु्गरको साना व्यवसावयक कृवष उत्पादन केरर (पकेट) ववकास 

कायमक्रम सञ्चालनका लातग रु. १० लाख रकम ववतनयोजन गरेको छु। 

81. कृवष र्ामम दताम गररएका २५ भरदा िेरै भेडा बाख्रा पाल्ने कृषकहरुहरुलाई नश्ल 

सिुारका गनम उन्नत प्रजनन अनदुानका लातग रु. ४ लाख ५० हजार रकम 

ववतनयोजन गरेको छु। भेडाबाख्राहरुलाई बाह्य पररस्जवीबाट बचाउन प्रत्येक वडामा 

तडवपङ ट्याङ्क तनमामर् गनम तथा लागत साझेदारीमा गोठ सिुार तथा भेडा संरक्षर् 

कायमक्रम सञ्चालनमा गनम बजेटको व्यवस्था तमलाएको छु।   

82. व्यवसावयक पशपुालनका लातग भकारो सिुार, आहारको सिुार र कृषकको समय 

बचतका लातग प्रत्येक वडामा नेवपयर घाँस स्रोत केरर, गाउँ गाउँमा वहउँदे एवं वषे 

घाँसबाली र डाले घाँस वकम्बकुो कवटङ नसमरी स्थापनाका साथै तातलम, टे्रतिज 

तनमामर्, भकारो सिुार, बङु्गर पालन खोर सिुारजस्ता पश ु सेवा कायमक्रमतर्म  रु. 

४१ लाख ६२ हजार ववतनयोजन गरेको छु।   

गाउँसभाका अध्यक्षज्यू, 

83.  स्थानीयस्तरमा उद्यमी सजृना गनम इच्छुक उद्यमीहरुलाई प्रततष्पिाममार्म त छनौट गरी 

व्यवसाय ववकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु मार्म त उद्यम ववकास मोडेलमा नयाँ लघ ु

उद्यमी तसजमना गनम रु. २३ लाख ६० हजार बजेट ववतनयोजन गरेको छु।  

84.  उद्यमीहरुको स्तरोन्नतत र नयाँ लघ ु उद्यमीहरुको आवश्यकता र पवहचानका 

आिारमा सीप ववकास तातलम प्रदान गरी सम्भाव्य उत्पादनका लातग प्रववति 

हस्तारतरर् गनम रु. ७ लाख ४० हजार बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

85.  स्थानीय उद्योग क्षेत्रको प्रवद्धमन गरी रोजगारी सजृना र स्वावलम्बनमा जोड र्दन 

बाह्य लगानी आकषमर् गने व्यवस्था तमलाइने छ। लस्क्षत वगम तथा समदुायमा 
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रहेका परम्परागत कुवटर उद्योगहरुलाई समूहमा सञ्चालनमा तलई आिुतनकीकरर् 

गने प्रस्ताव गरेमा वडा कायामलयको तसर्ाररशमा अनदुान र्दन तथा मागमा आिाररत 

साना उद्यम प्रवद्धमन गनम बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

 

पयमटन क्षते्रको पवहचानुः संस्कृतत संरक्षर्मा हाम्रो अतभयान  

86. पयमटन क्षेत्रलाई तलुनात्मक लाभका क्षेत्र अरतगमत अथमतरत्रको प्रमखु आिारको 

रुपमा ववकास गनम पयमटन क्षेत्रको क्षेत्रगत योजना तजुममा गनम बजेट व्यवस्था गरेको 

छु।  

87. स्थानीय भाषा तथा कला संस्कृतत, मौतलकताको जगेनाम गदै ग्रामीर् पयमटनलाई 

प्रवद्धमन गनम बजेटमा प्राथतमकता र्दएको छु। पातलका कोशेली घर तथा प्रदशमनी 

कक्षका लातग रु. १० लाख रकम ववतनयोजन गरेको छु। 

88. प्राकृततक, ऐततहातसक र सांस्कृततक तथा यदु्ध पयमटन प्रवद्धमनको लातग भाषा, कला, 

संस्कृततको पवहचान, अध्ययन, संवद्धमन, संरक्षर्, ववकास र प्रचारप्रसारका साथै 

आवश्यक पूवामिार ववकासमा जोड र्दइएको छ। महत यदु्ध स्माररका, चनुबाङ 

जनयदु्ध संग्रहालय, क्याङ्क्सी जनवादी ववद्यालय संग्रहालय, काँक्री आर्दवासी जनजातत 

संग्रहालयको ववस्ततृ प्रततवेदन तयारीका लातग बजेट ववतनयोजन गरेको छु।  

 

हाम्रो सहकारीुः हाम्र ैवहतकारी 

89. सहकारीको प्राचीन रुप अममपमम तथा झारा, सामूवहक ववकासमा स्वतुःस्रू्तम सहभागी 

भई गैरमौर्रक रुपमै र्दगो ववकासमा टेवा परु् याउने वकतसमले उदाहरर्ीय काम 

गरेका गाउँ/टोलहरुलाई सम्मान तथा परुस्कृत गने व्यवस्था तमलाएको छु। 
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90.  सबै सहकारी संस्थाहरुले स्थानीय सम्भावना र क्षमता अनसुार उत्पादन तथा 

उद्योगहरुमा एक सहकारी मखु्य स्चनारीको अविारर्ा अनसुार काम गनुमपने व्यवस्था 

तमलाइनेछ। सहकारी क्षेत्रको क्षमता ववकास र प्रवद्धमन र सहकारीमा आिाररत 

उत्पादन प्रवद्धमनका लातग रु. ११ लाख बजेट ववतनयोजन गरेको छु।  

91.  गरुुयोजनालाई मूतमरुप र्दनका लातग सावमजतनक, तनजी र सहकारी क्षेत्रको 

भतूमकालाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। गाउँपातलकाको आत्मतनभमरता उरमखुका 

लातग साझेदारी लगानी र राजश्व तथा कर प्रशासनलाई समेत प्रमखु आिारको 

रुपमा तलइनेछ। गाउँपातलकामा महत्वपूर्म पूवामिार तनमामर् तथा सामास्जक 

ववकासका लातग स्रोत जटुाउन र प्रभावकारी कायामरवयन गनमका लातग छुटै्ट संस्थान 

स्थापनाका लातग आवश्यक बजेट व्यवस्था तमलाएको छु। 

92. सबै पेशा व्यवसायलाई करको दायरामा समेवटनेछ। पवहचान भएका राजश्वका श्रोत, 

दायरा र दर अनसुार राजश्व प्राप्त गनम प्रभावकारी व्यवस्था गररनेछ। राजश्व र कर 

प्रशासन सम्बरिी नीततलाई प्रभावकारी ढङ्गले कायामरवयन गरी लक्ष्य अनसुार वा 

सोभरदा बढी राजश्व संकलन गने वडा तथा कायामलयलाई बजेट ववतनयोजनमा 

सूचकको रुपमा तनररतरता आगामी आतथमक वषममा पतन तनररतरता र्दइनेछ।  

 

सर्ा घर, सरुदर गाउँ, सरुस्क्षत पातलका 

93. प्रदेश सरकारसँगको प्रततवद्धता बमोस्जम पातलकास्तरीय खानेपानी, सरसर्ाई तथा 

स्वच्छता योजना तजुममाका लातग त्याङ्क संकलन कायम अस्रतम चरर्मा पगुेको छ। 

बरदाबरदीका कारर् प्रभाववत योजना तजुममा कायम चाल ु आतथमक वषममा सम्पन्न 

नभएमा आगामी आतथमक वषमको पवहलो चौमातसकतभतै्र सम्पन्न गरी खानेपानी तथा 
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सरसर्ाई सम्बरिी कायमक्रम सोही योजना बमोस्जम कायामरवयन हनुे व्यवस्था 

तमलाएको छु। 

94. नमूना सरसर्ाइयकु्त गाउँपातलका तनमामर् गने प्रततवद्धता अनरुुप भमूे गाउँपातलकाको 

खानेपानी, सरसर्ाइ तथा स्वच्छता सम्बरिी कायमयोजना सघन रुपमा कायामरवयन 

गनम रु. १५ लाख बजेट ववतनयोजन गरेको छु।  

95. सर्ा र हररयालीुः समदृ्ध भूमे नारालाई साथमक तलु्याउन प्लाविकमकु्त टोल, भकारो 

सिुार, सिुाररएको चलु्हो, एक घर एक िारा, एक घर दश र्लरू्ल ववरुवा, एक 

घर एक शौचालय, भारछा सरसर्ाई कायमक्रमलाई बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

96. पूर्म सरसर्ाईयकु्त वडा घोषर्ाका लातग सरसर्ाई कायमयोजना कायामरवयनमा दण्ड र 

परुस्कारको नीतत कायामरवयनका साथै सरसर्ाई सम्बरिी योजना तथा बजेट 

ववतनयोजनमा समेत प्राथतमकता र्दएको छु। 

 

हाम्रो भाषा संस्कृततुः हाम्रो सम्पस्त्त 

97. स्थानीय भाषा, कला, संस्कृततको पवहचान, अध्ययन, संवद्धमन, संरक्षर्, ववकास र 

प्रचारप्रसारका लातग अतभलेखीकरर्, पसु्तारतरर् र हस्तारतरर्मा जोड र्दएको छु। 

परम्परागत भाषा, कला संस्कृतत संरक्षर् तथा संवद्धमनका लातग साँस्कृततक 

प्रततयोतगता, सामाग्री खररद तथा संरक्षर्, आर्दवासी जनजातत संग्रहालय सदुृढीकरर् 

कायम अगातड बढाउन भाषा तथा संस्कृतततर्म  रु. ३५ लाख २२ हजार रकम 

ववतनयोजन गरेको छु।  
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यूवा र ववकासुः अबको खास तनकास 

98. गाउँपातलकाको नीतत तनमामर् र ववकास कायमक्रममा यवुा मस्ष्तष्कको सदपुयोग गने 

उदे्दश्यले यवुा ववकास केररको नीततगत तथा संस्थागत व्यवस्था भएको छ। 

जनुसकैु क्षेत्रले यूवा तथा खेलकूद लस्क्षत कायमक्रमहरु यूवा ववकास केररसँगको 

सहकायममा मात्र सञ्चालन गने व्यवस्था तमलाइने छ। 

99. नीतत तथा योजना तजुममा, ववकास गततववति, ज्ञान सीप आदान प्रदान तथा 

हस्तारतरर्मा स्वयंसेवी यूवा शस्क्तलाई अतिकतम पररचालन गररनेछ। यूवा तथा 

खेलकूद ववकासका लातग खेलकूद पूवामिार तनमामर्, व्यवसावयक खेलकूद तातलम, 

खेल तथा खेलाडी आदानप्रदान कायमक्रमका लातग बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

100. यूवा सवेक्षर्बाट प्राप्त त्याङ्कलाई प्रशोिन गरी यवुाहरुको रुस्च अनसुार 

उद्यमस्शलता, स्वरोजगार र आय आजमनमा केस्ररत गनम छोटो अवतिको तातलम तथा 

कामको आवद्धताको अवसर तनमामर् गनम यूवा तथा खेलकूदका लातग रु. ९५ लाख 

९६ हजार बजेट व्यवस्था तमलाएको छु। 

101. यवुा उद्यम कायमक्रम, यवुा क्लब गठन तथा नमूना यवुा संसद अभ्यास कायमक्रम, 

यवुा प्रततभा पवहचान र प्रोत्साहन कायमक्रम, सामास्जक जागरर्, रुपारतरर् र 

समवृद्धका लातग यवुा पररचालन कायमक्रम, यवुा परामशम कायमक्रम जस्ता यूवा लस्क्षत 

कायमक्रमका लातग रु. १० लाख रकम ववतनयोजन गरेको छु।  

102. ज्ञान सीप भएर पतन बेरोजगार बस्न ु परेका बेरोजगार व्यस्क्तहरुलाई प्रिानमरत्री 

रोजगार कायमक्रमले तनर्दमि गरे बमोस्जम एक आतथमक वषममा रयूनतम ्१०० र्दन 

बराबरको रोजगारीमा सहभागी गराउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय 

सरकारको साझेदारीमा आयोजना सञ्चालन गरी कोही व्यस्क्त पतन बेरोजगार नहनु े
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अवस्थाको सजृना गनम प्रिानमरत्री रोजगार कायमक्रममा थप स्थानीय साझेदारी 

समेतको व्यवस्था तमलाएको छु।  

103. रोजगार सेवा केररमार्म त वैदेस्शक रोजगारबाट र्वकम एका व्यस्क्तहरुलाई 

स्थानीयस्तरमै उनीहरुको सीप र क्षमता अनसुारको रोजगारीको अवसर सजृना गनम 

र वैदेस्शक रोजगारमा जान चाहने व्यस्क्तले थप जानकारी तलन वैदेस्शक रोजगार 

सञ्जाल गठन गरी रोजगार सूचना केररको रुपमा ववकास गनम बजेटको व्यवस्था 

तमलाएको छु।  

लैंतगक समानता र सामास्जक समावेशीकरर् 

104.  लैंतगक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरर् सतुनस्श्चतताका लातग बजेट तथा 

योजना तजुममामा प्रततशत तनिामरर् गरेर अतनवायम लस्क्षत वगम योजना तथा कायमक्रम 

तजुममा गनुमपने व्यवस्था गररएको छ। त्यस्ता कायमक्रम कायामरवयन गदाम लस्क्षत वगम 

अतिकतम प्रत्यक्ष लाभास्रवत हनुे गरी कायामरवयन गने गरी कूल रु. १ करोड ४० 

लाख ८० हजार रकम ववतनयोजन गरेको छु। 

105.  मवहला, बालबातलका, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त, ज्येष्ठ नागररक, यौतनक तथा लैवङ्गक 

अल्पसंख्यक व्यस्क्तहरुको त्याङ्क संकलन तथा अद्यावतिक गरी योजना तथा 

कायमक्रमका लातग बजेट ववतनयोजन गररएको छ। लैंतगक वहंसा तथा तलङ्गको 

आिारमा गररने भेदभावलाई शूरयमा झानम, ववतभन्न सञ्जाल गठन गनम तथा लैंतगक 

वहंसामा परेका व्यस्क्तहरुको उद्धार, राहत तथा पनुस्थामपनाका लातग लैंतगक वहंसा 

तनवारर् कोष स्थापना गनम रु. ३ लाख रकम ववतनयोजन गररएको छ।  

106. मवहला, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त, दतलत लस्क्षत बजेटलाई ववतरर्मखुीभरदा जीवन 

तनवामहमखुी बनाउने गरी बजेट ववतनयोजन गरेको छु।  
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107. बालबातलकाको हकवहत संरक्षर्का साथै शारीररक, मानतसक तथा संवेगात्मक 

लगायत हरेक क्षेत्रमा क्षमता ववकासका लातग हरेक चरर्मा अथमपूर्म सहभातगताको 

सतुनस्श्चत गनम, समाजमा रहेका कुरीतत, कुप्रथा, लैंतगक वहंसा, मानव बेचतबखन तथा 

ओसारपसार ववरुद्ध सचेतनामूलक कायमक्रम तथा अतभयान सञ्चालन गररनेछ। मवहला 

ववकास कायमक्रमद्वारा प्रववद्धमत मवहला सहकारी संस्थाहरुको सदुृढीकरर् एवं 

पातलकास्तरीय मवहला सञ्जाल स्थापना गनम बजेटको व्यवस्था तमलाइएको छ।  

108.  पातलकास्तरमा ज्येष्ठ नागररक मञ्च, अपाङ्ग संरक्षर्र् सतमतत, बाल सञ्जाल, मवहला 

सञ्जाल, उपेस्क्षत उत्पीतडत वगम उत्थान सञ्जाल गठन गरी उनीहरुको व्यस्क्तत्व 

ववकास, नेततृ्व ववकास र क्षमता ववकास जस्ता कायमक्रमहरुका लातग बजेट तथा 

कायमक्रमको सतुनस्श्चत गरेको छु। 

109. कमजोर आतथमक अवस्था भएका व्यस्क्त, जनयदु्धका घाइते, अपाङ्ग र शवहद 

पररवारहरुलाई आवश्यक सहायताका लातग कोष खडा गनम बजेट व्यवस्था गरेको 

छु। सेवा प्रवाहका क्रममा अततववपन्न, अशक्त, ज्येष्ठ नागररकहरुलाई प्रमार्पत्रका 

आिारमा सेवा शलु्क वापतको कुनै पतन रकम नतलने ववगतको नीततलाई तनररतरता 

र्दने व्यवस्था तमलाएको छु।  

110. उत्पीतडत, उपेस्क्षत दतलत समदुायको सशस्क्तकरर् र क्षमता ववकासको लातग ववशेष 

कायमक्रम बनाई सरकारी तथा गैरसरकारी कायामलयहरुसँगको साझेदारीमा दतलत 

समदुायले परम्परादेस्ख अवलम्बन गदै आएका पेशाहरुलाई व्यवसायीकरर् गनम 

आवश्यक व्यवस्था तमलाइनेछ। सामास्जक रुपमा बवहष्करर् र बस्ञ्चततकरर्मा 

परेका व्यस्क्तहरुलाई मापदण्ड बमोस्जम सामास्जक संरक्षर् तथा सरुक्षाको 

कायमक्रमका लातग बजेट सतुनस्श्चत गरेको छु।  
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बतलयो पूवामिारुः गरु्स्तरीय जीवनको आिार 

111. अरतर स्जल्ला, अरतर गाउँपातलका, अरतर वडा र अरतर गाउँटोलसम्म सडक 

सञ्जालको सतुनश्चत गरी चाल ु आतथमक वषममा अतिकांश गाउँहरु ग्रामीर् सडक 

सञ्जालले जोतडएका छन।् सडक नपगुेका ठाउँहरुमा नयाँ ट्रयाक खोल्ने र ट्रयाक 

खोतलएका सडकहरुमा स्तरोन्नततका लातग आवश्यक बजेट ववतनयोजन बजेट 

ववतनयोजन गररएको छ। 

112. सडक पूवामिारतर्म  कुस्चबाङ कोजाम सडक, तसमा-झमु्लाबाङ-क्याङ्क्सी-गाबाङ-तत्रवेर्ी 

सडक, ररका-लकुुम-माररङ सडक, शवहद िनमाया (तत्रवेर्ी-माररङ) सडक, 

िममशाला लाबाङ तभत्रवन चनुबाङ सडक, नाखे-रुञ्चे-तामारी सडकलाई प्राथतमकताका 

साथ बजेट ववतनयोजन गररएको छ। सडक यातायातलाई बाहै्र मवहना तनररतर 

सचुारु गनम आवश्यक व्यवस्था र पहलका लातग मममत सम्भार कोषमा रकम 

छुट्याइएको छ। 

113. भौततक पूवामिार तनमामर्का लातग अनमुानयोग्य र प्रभावकारी योजनाका लातग पूवामिार 

ववकास गरुुयोजना, वस्ती ववकास योजना, ववस्ततृ अध्ययन प्रततवेदनका लातग बजेट 

ववतनयोजन गरेको छु। 

114.  झोलङेु्ग पलु क्षेत्रगत कायमक्रमतर्म  सम्पन्न हनु बाँकी झोलङेु्ग तथा ट्रस पलुहरु सम्पन्न 

गने र नयाँ स्थानहरुमा झोलङेु्ग पलु तनमामर् कायम अगातड बढाई खोलानालाको कारर् 

जनिनको क्षतत रयूतनकरर् र आवतवाजत सहजीकरर् गनम रु. एक करोड १० 

लाख रकम व्यवस्था गरेको छु।  

115. यातायात पूवामिारतर्म  तनमामर् तथा परामशम खररदसमेत गरी कूल सात करोड ६८ 

लाख ९८ हजार रकम ववतनयोजन गरेको छु। 



33 
 

116. सामास्जक, साँस्कृततक तथा ऐततहातसक पवहचान नमेवटने गरी ग्रामीर् वस्तीलाई 

व्यवस्स्थत बसोबासयकु्त गततस्शल शहरमा रुपारतरर् गनम शहरी ववकास तथा भवन 

तनमामर् सम्बरिी मापदण्ड स्थानीय पररवेशका आिारमा तजुममा गरी भवन तनमामर् 

नक्सा पूवमस्वीकृतत कडाइका साथ कायामरवयन गररनेछ। भवन आवास तथा सहरी 

ववकासतर्म  एक करोड १२ लाख ६८ हजार रकम ववतनयोजन गरेको छु। 

117. एकीकृत, व्यवस्स्थत, वैज्ञातनक, सरुस्क्षत र हररत गाउँ शहर तनमामर्को लातग 

कायमयोजना बमोस्जम हररत गाउँ तनमामर् कायमलाई तनररतरता र ववस्तार 

कायमक्रमलाई जोड र्दएको छु। 

 

सबै घरमा उज्यालोुः समवृद्धको र्दयालो 

118. रावष्ट्रय ग्रामीर् तथा नवीकरर्ीय उजाम कायमक्रममार्म त तनतममत तथा तनमामर्ािीन लघ ु

तथा साना जलववद्यतु आयोजनाहरुलाई मममत सम्भारका लातग बजेट ववतनयोजन 

गरेको छु। ववद्यतुको पहुँच नपगुेका घरपररवारलाई वैकस्ल्पक उजाममार्म त सबै घरमा 

उज्यालो सवुविा परु् याउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

119. सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेका जलववद्यतु आयोजनाहरुमध्ये थबाङखोला जलववद्यतु 

आयोजनाको ववस्ततृ अध्ययन प्रततवेदन तयार गरी आतथमक वषम २०७७।०७८ तभतै्र 

तनमामर् कायम सरुु आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। उक्त आयोजनालाई 

सावमजतनक तनजी साझेदारी अविारर्ामार्म त कायामरवयन सम्बरिी नीततगत व्यवस्था 

गरी आम नागररकले लगानी र प्रततर्ल प्राप्त गने अवसर सजृनामा जोड र्दइनेछ।  

120. गाउँपातलका क्षेत्रतभत्र सबैले सूचना तथा संचारको सहज पहुँच स्थापना गनम 

सावमजतनक संस्थान तथा तनजी क्षेत्रको आगमनलाई प्रवद्धमन, आपसी समरवय र 
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साझेदारी गररनेछ। सञ्चारको सािन एर् एम रेतडयोलाई सबैले सनेु्न अवस्थामा 

परु् याउन रेतडयो पूवामिार तथा सञ्चालन सहयोग लातग रु. १४ लाख बजेट व्यवस्था 

गरेको छु।  

121. गाउँपातलकातभत्र तसंचाईका सम्भावना भएका क्षेत्रहरु पवहचान गरी पोखरी तसंचाई, 

स्स्प्रङ्कल तसंचाई, तसंचाई आयोजना मार्म त तसंचाई सवुविा बढाई उत्पादन वृवद्धमा 

जोड र्दन स्रोतको व्यवस्था तमलाएको छु।  

सभाका अध्यक्षज्यू 

जोगाए र बढाए वनुः सस्जलो हरुछ ववपद् व्यवस्थापन 

122. वन र आयआजमनलाई अरतरसम्बस्रित गने खालका हररयो बार, वनस्पतत बार, कृवष 

वन, तनजी वन जस्ता कायमक्रम ल्याइनेछ। नसमरी तनमामर्, डाले घाँस ववस्तार, एक 

घर दश र्लरू्ल ववस्तार जस्ता कायमक्रमबाट वन तथा वटु्यान क्षेत्रको वृवद्धमा टेवा 

परु् याउने कायमक्रमका लातग क्षेत्रगत बजेट व्यवस्था तमलाएको छु।  

123.  भौततक पूवामिार तनमामर्का कारर् क्षततपूततम स्वरुप ग्रीन कररडोर, फु्रट कररडोर, 

फ्लावर कररडोर प्रवद्धमनका साथै सावमजतनक पती जग्गा, झाडी बटु्यान र वन 

नभएका क्षेत्रमा उपयोगी वृक्ष रोप्ने नीतत ल्याइनेछ। जीवनका महत्वपूर्म क्षर्का 

अवसरमा बहउुपयोगी वृक्षारोपन गने जीवन र वन कायमक्रम गाउँ गाउँमा प्रवद्धमन 

गने व्यवस्था तमलाएको छु।  

124. जलवायमुैत्री तथा वातावरर्मैत्री पूवामिारमा जोड र्दएर जैववक वववविताको संरक्षर्, 

संवद्धमन तथा जलवाय ुअनकूुलन मार्म त पयामपयमटनको प्रवद्धमनका लातग कायमयोजना 

तजुममा तथा कायामरवयनका लातग बजेट ववतनयोजन गरेको छु। सामदुावयक वन 
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ववकास कायमक्रम, तनजी वन ववकास कायमक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले संचालन गनम 

सम्बस्रित सरकारी तथा गैरसरकारी कायामलयहरुसँग समरवय गररनेछ।  

125. जल तथा भतूमको संरक्षर्, पानीको महुानहरुको संरक्षर्, महुान सर्ा राख्न,े 

वृक्षारोपन कायमलाई जोड र्दँदै बािँ तथा तटबरि तनमामर्, तसमसार तथा दह 

संरक्षर्,  वातावरर् तथा जलवाय,ु वृक्षारोपन जस्ता कायमक्रमका लातग रु. ५८ 

लाख ८० हजार रकम ववतनयोजन गरेको छु। 

ववपद् व्यवस्थापन तथा स्थानीय जलवाय ुअनकूुलन 

126. गाउँपातलकाको स्थानीय ववपद तथा जलवाय ु अनकूुलन योजना मार्म त कुनै पतन 

प्राकृततक तथा मानवीय कारर्बाट हनु सक्ने जोस्खमलाई रयूतनकरर् गनम,  ववपद् 

व्यवस्थापन क्षमतालाई अतभवृवद्ध गनुमका साथै पूवम सूचना प्रर्ाली ववकास तथा 

स्थापनामा जोड र्दइनेछ। ववपद् व्यवस्थापनका लातग चावहने सामाग्री खररद तथा 

वडास्तर र पातलकास्तरमा सञ्चालन हनुे कायमक्रमहरु सञ्चालनका लातग बजेट 

सतुनस्श्चत गरेको छु। 

127. हरेक तनमामर् तथा पूवामिार ववकासमा ववपद् जोस्खम आकँलन गरेर प्रकोप 

रयूतनकरर्का माध्ययमबाट कायामरवयन गनुमपने नीततगत व्यवस्था तमलाउन तथा 

ववपद् सम्बरिी आवश्यक व्यवस्थापन र सहजीकरर्का लातग स्थानीय आपतकालीन 

केरर सञ्चालन तथा सदुृढीकरर्को लातग बजेट ववतनयोजन गरेको छु।  

128. स्शक्षक, कममचारी तथा जनप्रतततनतिहरु लगायत गाउँपातलकाबाट सेवा सवुविा तलने 

सबै व्यस्क्तको वषममा दईु र्दन बराबरको पाररश्रतमक वा सवुविा वापतको रकम कट्टा 

गरी प्राकृततक प्रकोप कोषको जम्मा गने व्यवस्थालाई तनररतरता र्दएको छु। प्रकोप 

व्यवस्थापन कोषका लातग थप रकम व्यवस्था गरेको छु। 
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संस्थागत ववकास, सशुासन तथा सेवा प्रवाह 

रहर काम गरौुः हासेँर सेवा गरौं  

 

129.  हालसम्म जनशस्क्तको अभावका वाबजदु पतन सरतोषजनक कायमसम्पादन 

भइआएकोमा हाल दरबरदी बमोस्जम लोकसेवा आयोगबाट केही पद पूततम भएको छ 

र केही पद पूततम हनु बाँकी रहेका छन।् उपलब्ि जनशस्क्तलाई उच्च मनोबलका 

साथ आफ्नो योग्यता र क्षमता भरपूर सदपुयोग गनम क्षमता ववकासका लातग बजेट 

ववतनयोजन गरेको छु।  कायामलय र जनशस्क्तका लातग चावहने सािन र स्रोत अभाव 

हनु नर्दने व्यवस्था तमलाएको छु। 

130. गाउँपातलकाको ववत्तीय व्यवस्थापन क्षमता र जवार्देवहता बढाउन ठोस कायमयोजना 

बनाई कायामरवयन गररनेछ। जनप्रतततनतिहरु र कममचारीको क्षमता अतभवृवद्ध गरी 

सावमजतनक सेवा प्रवाहलाई चसु्त, दरुुस्त र प्रभावकारी बनाउनकुा साथै संगठन, 

जनप्रतततनति र कममचारीको व्यवसावयकताका लातग प्रोत्साहन, प्रवद्धमन र परुस्कारका 

साथै तातलमको पतन व्यवस्था गरेको छु। 

131.  अरय स्थानीय तह तथा संघसंस्थाहरुले गरेका राम्रा अभ्यासबाट ज्ञान आजमन हनुे 

खालका अध्ययन, भ्रमर् कायमक्रमहरु मार्म त अनभुव आदान प्रदान सम्बरिी 

कायमक्रमलाई जोड र्दएको छु। 

132. संवविानले पररकल्पना गरेको समाजवाद उरमखु अथमतरत्र तनमामर्का लातग र्दगो 

आतथमक वृवद्ध हातसल गरी आतथमक ववकास र समवृद्धको चाहनालाई साथमक तलु्याउन 

वडा, टोल र बस्तीस्तरबाट प्राथतमकताका साथ छनौट भएका तथा गाउँपातलकाले 



37 
 

समेत उच्च प्राथतमकताका साथ कायामरवयन गनम खोजेका कृवष, स्शक्षा, स्वास््य, 

ग्रामीर् सडक, ऊजाम, लघ ु तथा साना जलववद्यतु, सूचना तथा संचार प्रववतिसँग 

सम्बस्रित आयोजनाहरुको कायामरवयन क्षमता बढाउनकुा साथै प्रभावकारी र 

जवार्देही अनगुमनको व्यवस्थाका लातग बजेट ववतनयोजन गरेको छु। 

133. स्थानीय तहको रयावयक तनरुपर् र मेलतमलाप प्रवद्धमन गनम, पीतडतलाई रयाय र्दलाई 

सामास्जक मेलतमलाप कायम गनम रयावयक सतमतत तथा मेलतमलाप केररहरुको 

सदुृढीकरर् र क्षमता ववकासका लातग रु. ५ लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

सभाध्यक्ष महोदय, 

134. सावमजतनक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, तनष्पक्ष, पेशागत अनशुासनप्रतत प्रततवद्ध, 

पारदशी, भ्रिाचारमकु्त, प्रववतियकु्त, जनउत्तरदायी र सहभातगतामूलक बनाउँदै 

लतगनेछ। जनताको नस्जकमा सरकारको अनभुतूत र्दलाउन वडा कायामलयबाट प्रवाह 

हनुे सेवा प्रवाहलाई चसु्त दरुुस्त र प्रभावकारी बनाई भ्रिाचारमकु्त र सशुासनयकु्त 

बनाउन आवश्यक व्यवस्था तमलाएको छु। 

135. वावषमक खररद योजना तथा खररद गरुुयोजना बमोस्जम सावमजतनक खररद प्रर्ालीलाई 

चसु्त दरुुस्त र सशुासनयकु्त बनाउन तथा ववत्तीय सशुासन कायम गनम आरतररक 

तनयरत्रर् प्रर्ालीलाई थप मजबदु बनाइनेछ। आरतररक लेखापरीक्षर्लाई प्रभावकारी 

बनाइनेछ। 

136. वडा कायामलयबाट हनुे गरेका सावमजतनक सेवा प्रवाह तथा ववकास तनमामर् सम्बस्रि 

कायमको मातसक रुपमा प्रगतत प्रततवेदन पेश गने व्यवस्थालाई कडाईका साथ 

कायामरवयनमा ल्याईनेछ।  
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137. गाउँपातलकाका लातग चावहन ेमहत्वपूर्म त्याङ्कको भण्डारर्का लातग गाउँपातलकाको 

आफ्नै सभमर स्थापना गरी तडस्जटल करटेरट चावहएको बेला पाइने अवस्थामा 

भण्डारर् र सरुक्षर्का लातग बजेट व्यवस्था गरेको छु। गाउँपातलकाका सबै 

प्रकारका आिारभतू सूचनाहरु सूचना तथा अतभलेख केररमा उपलब्ि हनुे र 

सामाग्रीहरु सूचना केररमा अध्ययन गनम सवकने व्यवस्था तमलाइनेछ।  

138. गाउँपातलका र अरतगमतका कायामलयहरुमा सूचना तथा सञ्चार प्रववतिमा आिाररत सेवा 

प्रवाहको पूवामिार तय गरी तडस्जटल गाउँपातलकामा रुपारतरर् योजना अगातड 

बढाइनेछ। सूचना तथा अतभलेख केररलाई सदुृढीकरर् गरी ववज्ञान-प्रववति, 

अध्ययन-अनसुरिान तथा ववकास, सीप तथा सीपमूलक तातलमको तनयमन, तडस्जटल 

साक्षरताका साथै तमतडया साक्षरता कायमक्रम तथा तडस्जटल अतभलेखीकरर् 

कायमक्रममार्म त ववद्यतुीय सरकारको अविारर्ामा टेवा परु् याइनेछ।  

139. ववद्यालयहरुमा अतडयो तभतडयो, सूचना तथा सञ्चार प्रववतिमा आिाररत पस्तकालय 

तथा कक्षा तनमामर्मा जोड र्दइनेछ। एजकेुशन पोटमल तनमामर् गरी आफ्नै तडस्जटल 

करटेरट तनमामर् तथा प्रकाशन गनम केही बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

140. सामास्जक सरुक्षा तथा व्यस्क्तगत घटना दताम प्रर्ाली सदुृढीकरर् आयोजना अरतगमत 

वडा कायामलयहरुमा कम्प्यूटर, वप्ररटरको व्यवस्था गरी व्यस्क्तगत घटना दताम तथा 

सामास्जक सरुक्षा व्यवस्थापनलाई सूचना प्रर्ालीमा आवद्ध गरी अनलाईन प्रर्ालीमा 

जान आवश्यक बजेट ववतनयोजन गरेको छु।  

141. मातसक तथा साप्तावहक बलेुवटन प्रकाशन, रेतडयो कायमक्रममार्म त आम नागररकको 

सूचनाको हकलाई प्रवद्धमन गररनेछ। स्वतुः प्रकाशन, मातसक, चौमातसक तथा 

वावषमक खचम तथा प्रगततको सावमजतनकीकरर्, सावमजतनक सनुवुाई, सामास्जक पररक्षर्, 
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सावमजतनक पररक्षर्, व्यवस्थापन पररक्षर्, गनुासो व्यवस्थापनमा उपयकु्त ववति र 

पद्धतत बमोस्जम कायामरवयन गनम बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

142.  कुनै पतन गैरसरकारी संघसंस्था, तनकाय, क्षेत्र, ववषयगत कायामलयले गाउँपातलकातभत्र 

आयोजना, कायमक्रम संचालन गनुमपूवम गाउँपातलकाको स्वीकृतत तलने, गाउँपातलकाको 

नीतत तथा कायमक्रम अनरुुप आयोजना वा कायमक्रम सञ्चालन गनुमपने व्यवस्थालाई 

कडाईका साथ लागू गररनेछ। ती तनकायका बजेट तथा कायमक्रम गाउँपातलकाको 

बजेट तथा कायमक्रमसँग दोहोररन नर्दन वावषमक ववकास कायमक्रममा आवद्ध हनुे गरी 

सञ्चालन गने व्यवस्था तमलाईनेछ। 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

143. आतथमक वषम २०७७।०७८ को बजेटको ववतनयोजन र स्रोतको व्यवस्था सम्बरिी 

योजना देहाय बमोस्जम रहेको छ। आतथमक वषम २०७७।०७८ का लातग रू.  ५१ 

करोड २६ लाख ८४ हजार आठ सय ववतनयोजन गररएको छ। कुल 

ववतनयोजनमध्ये चालतुर्म  रु. ३० करोड ६८ लाख ४१ हजार मात्र अथामत ५९ 

दशमलव ८५ प्रततशत र पँूजीगत तर्म  रु. २० करोड ५८ लाख  ३३ हजार आठ 

सय अथामत ४० दशमलव १४ प्रततशत रहेको छ।   

144. आगामी आतथमक वषम २०७७/०७८ का लातग अनमुान गररएको खचम व्यहोने 

स्रोतहरुमध्ये आरतररक राजश्वबाट रू. ४६ लाख ३० हजार, राजस्व बाँडर्ाँड बाट 

रु. ८ करोड ४ लाख ७ हजार तथा गत वषमको अनमुातनत मौज्दात रु ६ करोड 

गरी आरतररक आयबाट जम्मा रु. १४ करोड ५० लाख ३७ हजार  अथामत २८ 

दशमलव २८ प्रततशत, ववत्तीय समानीकरर् अनदुानबाट रू. ११ करोड ५६ लाख 
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एक हजार अथामत ्२२ दशमलव ५४ प्रततशत, सुःशतम अनदुानबाट रू. १९ करोड 

१४ लाख ५० हजार अथामत ् ३७ दशमलव ३४ प्रततशत र स्थानीय 

जनसहभातगताबाट रू. ५० लाख ३६ हजार आठ सय अथामत ् शूरय दश ९८ 

प्रततशत स्रोत व्यहोररनेछ। अरतरसरकारी ववत्तीय हस्तारतरर् र राजस्व बाँडर्ाँड 

तथा आरतररक आय पररचालन गदाम पतन नपगु हनुे रकम रु. ५० लाख आरतररक 

ऋर्बाट व्यहोररनेछ। 

145. आतथमक वषम २०७७/०७८ का लातग गैरसरकारी संस्थाहरुको कायमक्रम समेत 

वावषमक कायमक्रम सवहत बजेट प्रस्ताव प्राप्त भएको छ। उक्त बजेट रकम 

गाउँपातलकाको वावषमक ववकास कायमक्रममा समावेश गरी प्रकाशन गने व्यवस्था 

तमलाइएको छ।   

 

अध्यक्ष महोदय तथा गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,   

हामीले ततरेको कर हाम्र ैलातग 

146.  आतथमक वषम २०७७/०७८ का लातग आरतररक राजश्व पररचालन नीततका उदे्दश्य 

तनम्नानसुार रहेका छन:्  

क) सचेतना कायमक्रम मार्म त सबै नागररकमा कर ततने प्रवृस्त्तको ववकास गने। 

ख) वडा कायामलय र गाउँ कायमपातलकाबीच परस्पर सहयोग, सहकायम र समरवयको 

वातावरर् तनमामर् गरी सबै प्रकारका आतथमक वक्रयाकलापहरुलाई करको 

दायरामा समेटी अतिकतम ् राजश्व पररचालनमा जोड र्दने र राजश्व चहुावट 

तनयरत्रर् गने। 
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ग) स्वच्छ एवं पारदशी कर प्रर्ाली अवलम्बन गदै राजश्व प्रर्ालीलाई समरयावयक 

एवं लगानीमैत्री बनाउने। 

घ) आरतररक राजश्वका थप स्रोतहरु पवहचान गरी मौजदुा आरतररक करका 

दरहरुलाई लागत प्रभावी बनाउने। 

ङ) कृवष लगायत अरय क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई तनयामत प्रवद्धमन गने।  

 

147. उल्लेस्खत उदे्दश्य हातसल गनमका लातग देहाय बमोस्जमका नीतत तथा कायमक्रमहरु 

अवलम्बन गररनेछन:्  

क) सावमजतनक सेवा र राजश्वबीचमा तादाम्यता कायम गदै कर नततने व्यस्क्त वा 

नागररकलाई कर नततरेसम्म सावमजतनक सेवाबाट बस्ञ्चत गराउने नीततको 

अवलम्बन गररनेछ।  

ख) करको दरभरदा दायरा ववस्तारलाई प्राथतमकता र्दई करािारलाई थप र्रावकलो 

बनाउँदै लतगनेछ। 

ग) राजश्व संकलनको लातग आवश्यक जनशस्क्त पररचालन गरी करदातालाई सहज 

रुपमा कर ततने वातावरर् तनमामर् गररनेछ। 

घ) करदाता तथा आम नागररकका लातग सूचनामूलक एवं सचेतना अतभवृवद्ध 

सम्बरिी करदाता स्शक्षा कायमक्रमहरुलाई तनररतर रुपमा सञ्चालन गररनेछ। 

यस्तो स्शक्षा, सूचना र सचेतना सम्बरिी कायमहरु आवश्यकता अनसुार तनजी, 

गैरसरकारी, उपभोक्ता वहतकारी एवं पेशागत संघसंस्थाहरु समेतको सहभातगता 

र समरवयमा सञ्चालन गररनेछ। 
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अध्यक्ष महोदय तथा उपस्स्थत महानभुावहरु, 

148. बजेट तजुममा तथा बजेट छलर्लको क्रममा आ–आफ्नो तर्म बाट सझुाव र्दनहुनुे 

सम्पूर्म पदातिकारीज्यूहरु,  कममचारी साथीहरु, बवुद्धजीवव वगम, नागररक समाज तथा 

सामदुावयक संघसंस्था सबैमा हार्दमक आभार तथा िरयवाद ज्ञापन गदमछु। 

149. अरत्यमा, समदृ्ध भमूे गाउँपातलका तनमामर्का लातग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा तनररतर 

सहयोग, सद् भाव र चासोका साथ उत्पे्ररर्ा र सहयोग प्रदान गनुमहनुे आम शभुेच्छुक, 

भमूेबासी जनता, करदाता, सरकारी, गैरसरकारी तथा सामदुावयक संस्थाहरुप्रतत 

हार्दमक आभार व्यक्त गदमछु। जसरी बजेट तजुममामा सहयोग र सद् भाव प्राप्त भयो, 

त्यसैगरी बजेटको सर्ल कायामरवयनमा पतन सबैको खलुा सहयोगको अपेक्षा गदमछु।  

150. हामी इततहास तनमामर्को चरर्मा छौं। हाम्रो यात्रा कर्ठन छ तर भववष्य उज्वलमय 

छ। वतममान वस्तगुत यथाथम िरातलमा उतभएर चनुौततहरुको सामना गनम हामी सबै 

कवटवद्ध, प्रततवद्ध र एकतावद्ध बनौं। उज्वल भववष्य तनमामर्को लातग आशावादी 

बनौं।िरयवाद !         

 

मनकुमारी बढुा (ववि) 

उपाध्यक्ष  

संयोजकुः बजेट तथा कायमक्रम तजुममा सतमतत 

  


