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अध्यक्ष महोदय ,  

१.    नेपािी जनिाको त्याग, बर्िदान र िामो संघर्िको पररणाम स्वरुप प्राप्त भएको नेपािको सिववधान 
२०७२ िे ददएको अर्धकार प्रयोग गरी गंगादेव गाउँ सरकारको िर्ि बाट िेस्रो पटक आर्थिक वर्ि 
२०७७।७८ को गंगादेव गाउँपार्िकाको बजेट प्रस्ििु गनि गइरहेको छु । हाम्रो वििमान जवटि 
एवम चनुौिी पणुि भएिा पर्न ववगि गौरव पणुि छ र हाम्रो भववष्य उज्वि र सिभावना यकु्त छ । 
ववर्भन्न काि खण्डमा नेपािी जनिािे गरेका बर्िदान पणुि जनआन्दोिन महान जनयदु्ध, मधेस आन्दोिन 
िगाएि अन्य सबै आन्दोिन बाट संघघय िोकिाघन्िक गणिन्ि नेपािको संववधान घोर्णा भइ जनिािे 
संबैधार्नक रुपमा पररवििनको अनभुरू्ि गरररहेका छन ्।  

 

२. समाजबाद उन्मखु राज्यव्यबस्था प्रार्प्तको आन्दोिनमा जीवन अपिण गनुिहनुे ज्ञाि अज्ञाि महान 
सवहदहरु प्रर्ि हाददिक श्रद्धाञ्जिी अपिण गदिछु । राज्य ब्यवस्था पररवििणका यदु्ध र आन्दोिनमा आफ्नो 
शरररका अंगहरु गमुाउनहुनुे घाइिे िथा अपांग योद्धाहरुको उच्च सम्मान गनि चाहन्छु । बेपत्ता 
योद्धाहरुको स्मरण गदै सम्पणुि सवहद पररवार प्रर्ि उच्च सम्मान प्रकट गदिछु । रावियिा िोकिन्ि 
र जनजीववकाको आन्दोिनमा अगवुाइ गनुिहनुे सम्पणुि अग्रजहरुको योगदानको उच्च सम्मान सवहि 
आदारभाव प्रकट गदै यसको िार्ग नेपािी जनिािे पटक पटक गदै आएको ऐर्िहार्सक आन्दोिन 
महान जनयदु्ध, मधेर् आन्दोिन एवम ववर्भन्न कािखण्डमा भएको संघर्ि र आन्दोिनको स्मरण गनि 
चाहन्छु ।  

 

३. राजर्निीक क्षेिमा हार्मिे ऐर्िहार्सक र्ड्को मारेका छौ । संघघय िोकिाघन्िक गणिन्िात्मक 
राज्य व्यवस्थाको संस्थागि ववकास गदै ददगो शाघन्ि संववृद्ध र ववकासको िार्ग जनिाको घरदैिोमा 
राज्यको उपघस्थिी देखाउदै आम जनिािे राज्य भएको अनभुरु्ि गदै त्यसमा गौरव गने अवस्थाको 
र्सजिना गनि गाउँ सरकार वियाघशि छ । सबै नागररकको िार्ग मयािददि काम न्यनुिम खाद्य सरुक्षा, 
आधारभिु स्वास््य, घशक्षाको सवुवधा, स्वच्छ खानेपानी, सरुघक्षि आवास, स्वच्छ वािावरणमा घजउन पाउन े
अर्धकार जस्िा अत्यावश्यक आवश्यकिा हरुको पररपरु्िि नै समाजबाद िर्ि को यािाको प्रस्िान ववन्द ु
हनुेछ । राजर्नर्िक प्रणािी प्रर्ि नागररकको भरोसा पनुस्र्थवपि भएको छ । यो समयिाई आर्थिक, 

सामाघजक रुपान्िरणको अवसरको रुपमा उपयोग गरर जनचाहाना परुा गने अबको हाम्रो बाटो भनेको 
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र्िव्र, ददगो, र्रावकिो र समावेशी आर्थिक ववकास नै हो । आत्मर्नभिर, स्वार्धन अथििन्ि र्नमािण गने 
स्वस्थ प्रर्िष्पधाित्मक अथिव्यवस्था हाम्रो प्रस्थान ववन्द ुहो । समाजबाद उन्मखु अथििन्ि हाम्रो गन्िव्य 
हो ।  

 

४.  नपेािको संववधान संर्धय सरकार, प्रदेश सरकारको र्निी िथा कायििम, गाउँपार्िकाको र्नर्ि िथा 
कायििम, ददगो ववकासका १७ ओटा िक्ष्य, स्थार्नय सरकार सञ्चान ऐन २०७४, नेपाि सरकार मन्िी 
पररर्द बाट पाररि कायि ववस्िरृ्िकरण प्रर्िबेदन २०७४, गाउँसभा एवम गाउँ कायिपार्िकाबाट पाररि 
ववर्भन्न काननु िथा कायिववधीहरु गाउँपार्िका बार्सहरुको बास्िववक आवश्यकिा र ववकास प्रर्िको 
चाहना र बजेट र्नमािणको िममा राजर्नर्िक दि, संघसस्था, ववद्धि वगि र गाउँपार्िका बार्स दाजभुाइ, 

दददद बवहनीिे ददनभुएको सझुाव र सल्िाहिाई बजेट र्नमािणको मागिदशिनको रुपमा र्िएको छु । 

 

५.  हामीिे स्थानीय िहको चनुाव सम्पन्न भएर गाउँसभा गठन भए पश्चाि स्थार्नय सरकारको हैर्सयििे 
आर्थिक वर्ि २०७४।७५ को पवहिो बजेट िथा कायििम कायािन्वयनको अनभुव, आ.व २०७५।७६ 
र २०७६।७७  को िेस्रो बजेट िथा कायििम कायािन्वयनको अनभुव हार्सि गररसकेका छौ । 
ववगिका र्ििा र्मठा अनभुवहरुबाट पाठ र्सक्दै संवदृ्ध गाउँ र्नमािणको िार्ग एकिा बद्ध भएर प्रभावकारी 
एवम र्मिव्ययी पणुि पारदघशििाको प्रत्याभरू्ि आम गाउँबार्सिाई ददिाउदै स्थार्नय सरकार प्रर्ि 
नागररकको आशा र भरोसा घजवविै राख्न प्रभावकारी ढंगिे बजेटको कायािन्यवनमा ध्यान ददइ सशुासन 
यकु्त प्रववर्ध मैर्ि गाउँपार्िका र्नमािण गनुि आजको आबश्यकिा हो ।  

 

अध्यक्ष महोदय,  

६. अब म यस गाउँपार्िकाको अथििन्िमा देघखएका मिुभिू चनुौर्िहरु यसप्रकार उल्िेख गनि चाहन्छु 
।  

क) र्सर्मि स्रोि साधनको कारण संघघयिा कायािन्वयनमा कदठनाई  

  शिाघब्दयौ देघख केघन्िकृि एकात्मक राज्य प्रणािीको अभाव भइरहेको अवस्थामा स्थार्नय 
सरकारिाई प्राप्त संबैधार्नक अर्धकारको कायािन्वयनमा स्रोि साधनको र्सर्मििािे जनिाको माग, 

आवश्यकिा र चाहाना अनसुारका योजना िथा कायििम सम्पादन गनि चनुौर्ि पणुि छ । भौगोर्िक 
वहसाविे ववकट, धेरैजसो मानब ववकास सचुकांकहरु कमजोर हनु,ु आन्िररक आम्दानी ित्काि बढाउन 
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सक्ने अवस्था न्यनु हनु,ु संघघय सरकार एबम प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान खचिको आवश्यकिाको 
वहसाविे र्नकै कम हनु ुजस्िा कारणिे गाउपार्िकाको रुपमा घोवर्ि स्थार्नय िहिाई न्यनुिम पवुािधार 
सवहिको वास्िववक गाउँपार्िकाको रुपमा उभ्याउन ुकघम्ि चनुौर्ि पणुि छैन ।  

ख) कायािन्वयन क्षमिा ववृद्ध  

 आयोजनाहरुको अपरुो ियारी, कमजोर व्यबस्थापवकय क्षमिा उपभोक्ता सर्मर्ि एवम र्नमािण 
व्यबसावयको कमजोर ववत्तीय र प्राववर्धक क्षमिा, कानरु्न, र्निीगि र प्रवियागि जवटििा, व्यबघस्थि र 
योजनाबद्ध योजना कायािन्वयन कायियोजना नहनु ु औपचाररकिामा र्समीि अनगुमन िथा मलु्यांकन 
प्रणािी जस्िा कारणहरुिे आयोजनाहरु िोवकएको समयर्समा र्भि सम्पन्न हनु नसक्ने िथा आयोजना 
कायािन्वयनमा संिग्न सरोकारवािाहरुको काम गने उत्साहमा कर्म, प्रववर्धक ज्ञानको अभाव, नर्िजा 
प्रार्प्त प्रर्िको उदार्सनिा र समग्र मानवीय क्षमिाको कर्मको कारण कायािन्वयन क्षमिा कमजोर हनुे 
देघखन्छ । िसथि ववर्नयोजनमा प्रभावकाररिा ल्याइ िक्ष्य बमोघजम कायिसम्पादन िोवकएकै समयमा 
गनुि चनुौर्िपणुि देघखन्छ ।  

ग) आघन्िररक उत्पादन र उत्पादकत्व ववृद्ध  

उत्पादनका साधनहरुमार्थ उत्पादक शघक्तको पहचु ँववृद्ध गरर साविजर्नक, र्नजी सहकारी क्षेिको िगानी 
सहकायिबाट उत्पादकत्व र उत्पादन गनुि उघचि बजार व्यवस्थापनका माध्यमबाट उल्पादनको 
आघन्िररक िथा वाह्य बजार सरु्नघस्चि गनुि पर्न चनुौर्िपणुि रहेको छ । उद्यम र उद्यमघशििा प्रबद्धन 
हनु नसक्न ुगाउँपार्िकाको पवहचान झल्कने एवम आयाििाई प्रर्िष्थापन गनि सक्ने आफ्नै ववशेर्िाको 
उत्पादन हािसम्म प्रवद्धन नहनु ुजस्िा कारण हरेक वहसाबिे परर्नभििा बढदैजान ुचनुौर्िपणुि छ ।  

घ) औपचाररक अथििन्िको ववकास  

र्सर्मि बैक िथा ववत्तीय संस्थाहरुको कारण सबै आर्थिक कारोबारिाई औपचाररक दायरामा ल्याइ 
आर्थैक कारोबारहरु बैंवकङ प्रणार्ि मार्ि ि गने सबै गाउँपार्िका बार्सको बैंक खािा खोल्ने अर्भयानिाई 
साथिक बनाउन ुचनुौर्ि पणुि छ ।  

ङ) साविजर्नक र्नमािणको गणुस्िररयिा  

र्नमािण कायिको सकु्ष्म सपुररवेक्षण, र्नमािण व्यवसावयहरुको कमजोर क्षमिा र सघन अनगुमनको अभावमा 
र्नमािण भएका संरचनाहरु छोटो समयमा नै घजनि र िथार्िङ्ग हनुे गरेका छन ्। साविजर्नक र्नमािणको 
गणुस्िर कमजोर रहेको अवस्थामा यसमा सधुार गरर साविजर्नक र्नमािणको गणुस्िर ववृद्ध गनपुने, 
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दोहोरो िेहेरो खचि रोक्न ुपने कायि चनुौर्िपणुि छ । गाउँपार्िका र्भि सञ्चािनमा रहेका आयोजनाहरुको 
प्रभावकारर अनगुमन, र्नयमन एवम मलु्यांकन हनु नसक्दा र्नर्मिि संरचनाको गणुस्िररयिामा प्रश्न घचन्ह 
िगाउन ुपने अवस्था छ । गणुस्िरहीन र्नमािण कायििे स्रोि साधनको दरुुपयोगिाई बढवा ददइरहेको 
सन्दभिमा यसिायि रोकी र्नमािण कायिमा गणुस्िररयिा सरु्नघश्चि गनुि चनुौर्िपणुि छ ।   

(च) शासकीय क्षमिा अर्भववृि र संस्थागि ववकास  

काननुको पररपािना, सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा, सदुृढ र सक्षम संस्थागि शसुासन कायम गरी सेवा 
प्रवाहमा प्रभावकारीिा ल्याउने िथा व्यवसावयक कमिचारीिन्ि र सहयोगी समाजको र्नमाणि गने कायि 
चनुौर्िपूणि छ ।  

(छ) भौगोर्िक ववकटिा  

भौगोर्िक ववकटिाको कारण यस गाउँपार्िकाका केही वडा िथा गाउँपार्िका र्भिका सरकारी िथा 
गैर सरकारी संस्था हरुिाई सडक संजािमा जेड्ने र सूचना िथा संचार प्रववर्धको भरपदो व्यवस्था 
गने कायि चनुौर्िको रुपमा रहेको छ । 

 

(ज) गररवी,अघशक्षा र पछौटेपनको अन्त्य 

प्रर्िव्यघक्त आय कम हनु,ु और्ि आय ुथोरै हनु,ु साक्षरिा दर न्यून रहन,ु खाद्य असरुक्षा ,अन्धववश्वास , 

घशघ्र कुपोर्ण िगायिका समस्याहरुको समाधान गरी मानव ववकास सूचकांकहरुिाई सकरात्मक र 
अपेघक्षि बनाउन ुचनुौिीपूणि छ । 

८. ववधमान अवसरहरुको सदपुयोग र भनुौिीहरुको सामना गने गरी आगामी आर्थिक बर्िको बजेट 
ियार गरेको छु। यो बजेटका उदे्दशउ्हरु यस प्रकार छन ः –  

 गाउँपार्िकािाई प्राप्त संवैधार्नक अर्धकारहरुको कायािन्वयन  गने, 

 ददगो समावेशी र उच्चदरको आर्थिक बवृि हार्सि गने, 

 आर्थिक स्थावयत्व कायम गने िथा िगानीको वािावरण र्नमाणि गने 

 गाउँपार्िकाबाट प्रवाह हनुे सेवामा आम जनिाको पहुँच स्थावपि गने, 

 आर्थिक , समाघजक ववकासका संभावनाहरुको खोजी गरी कायािन्वयनको उपयकु्त व्यवस्था 
र्मिाउने , 
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 आर्थिक िथा सामाघजक असमानिा र ववभेदको अन्त्य गदै स्वच्छ , सर्ा,शान्ि र सशुानयकु्त 
प्रववर्धमैिी समदृ्ध गाउँ–शहरको ववकास गने, 

 मानव अर्धकारको संरक्षण र प्रवदधिन गदै  घशक्षा, स्वास््य, रोजगारी,सामाघजक सरुक्षामा आम 
नागररकको सहज र सरि पहुँच स्थावपि गरी समिामिुक एवं न्यायपूणि समाजको र्नमाणि 
गने, 

 कृर्ीको व्यवसावयकरण,ववववर्धकरण,याघन्िकरण र आर्धरु्नवककरण गरी उत्पादन र 
उत्पादकत्वमा बवृि गने, 

 रोजगारीका व्यापक अवसरहरु र्सजिना गने गरी औधोगीक ववकास गने गरी औधोगीक वकास 
गने एवंम ्र्सपमिुक व्यवसावयक िार्िम संचािन गरी बेरोजगारमकु्त गाउँपार्िकाको र्नमाणि 
गने, 

 बािावरणमैिी , िैर्गंकमैिी ,अपागंमैिी र प्राङगाररक गाउँपार्िकाको र्नमािण गने, 

 भिचारमकु्त चसु्ि र जनमखुी शासन व्यवस्था कायम गने । 

९. यी उदेश्यहरुिाई परुा गनिका िार्ग आगार्म आर्थैक वर्िका बजेटका प्राथर्मकिाहरु देहाय 
बमोजीम र्नधािरण गररएको छ ।  

 स्थार्नय सरकारिाई प्राप्त संबैधार्नक एवम काननुी अर्धकारको कायािन्वयनकािार्ग कानरु्न, 

र्नर्िगि एवम संस्थागि संयन्िहरुको ववकास  

 घशक्षा, स्वास््य, कृवर्, सडक, साविजर्नक यािायाि, खानपेानी िथा सरसर्ाई, उजाि, सचुना प्रववर्ध, 

सञ्चार, र्संचाई जस्िा क्षेि संग सम्बघन्ध पूवािधारहरुको ववकास,  

 रोजगारीका अवसरहरुमा ववृद्ध 

 मानव संशाधन ववकास,  

 उद्यम र उद्यघशििाको ववकास, कृवपको आधरु्नकीकरण, व्यवसावयकरण र ववववर्धकरण गरर 
उत्पादन र उत्पादकत्वमा ववृद्ध, 

 िघ ुिथा साना जिववद्यिु उत्पादन, प्रशारण र वविरण  

 स्थार्नय सडकको र्नमािण वा स्िरोन्निी, 
 साविजर्नक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा सधुार, 

 सहकारी र पयिटन क्षेिको ववकास,  

 वन िथा भसंूरक्षण, जिबाय ुपररवििन अनकुुि जिाधार संरक्षण,  

 ववपद् जोघखम न्यरु्नकरण, जिउत्पन्न प्रकोप न्यरु्नकरण  

 िैंर्गक समानिा िथा सामाघजक समावेशीकरण िघक्षि समूह ववकास कायििम  
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अध्यक्ष महोदय,  

१०. अब वयनै चनुौर्ि, उदेश्य र प्राथर्मकिाको सेरोरे्रोमा रहेर ियार गररएको आगार्म आर्थिक वर्िको 
बजेट िथा कायििमहरु देहाय बमोघजम प्रस्ििु गररएको छ ।  

संववधानको कायािन्वयन 

११. नेपािी जनिाको बर्िदानपणुि संघर्िबाट संववधान सभािे बनाएको संववधानिे व्यबस्था गरेका 
मौर्िक हकहरु कायािन्वयनका िार्ग स्थार्नय िहबाट गनुिपने काननुी िथा र्नर्िगि व्यवस्था गररने छ 
। नेपािको संववधान र सोवह संववधान अनसुार बनेका काननुी व्यवस्थाहरुमा स्थार्नय िहिाई प्राप्त 
अर्धकारहरुको कायािन्वयन गरर गाउँपार्िकाको सस्थागि क्षमिा ववकास गनि कानून र्नमािणको 
कायििाई र्िव्रिा ददइने छ । संववधानको ममि ववपररि नहनुेगरर गाउँपार्िकाको आवश्यकिा र यहाँको 
पररवेश अनसुार कानूनहरुको र्नमािण िथा पररमाजिन गररनेछ ।  

 

संघघयिा कायािन्वयन 

१२..गाउँगाउँमा र्संहदरबारको अनभुरू्ि हनु ेगरर स्थार्नय िहिे सेवाप्रवाह र ववकास र्नमािणका कायिहरु 
आरै् गनि सक्ने अवस्थाको र्सजिना गनि संघघय सरकारिे अन्र्िस्थार्नय िह ववघत्तय हस्िान्िरण अन्र्िगि 
ससिि अनदुान र ववघत्तय समार्नकरण अनदुान िथा राजश्व बाडर्ाड बापिको रकम प्रदान गरेको छ 
। सार्बकक ववर्यगि मन्िाियहरुबाट सम्पादन भैरहेका िर नेपािको संववधानको अनसूुघच ८ मा 
व्यवस्था भएका अर्धकांश कायिहरु स्थार्नय िह बाटै सञ्चािन हनुे गरर स्रोि उपिब्भ गराइएकोमा 
सोवह अनसुार बजेट ववर्नयोजन गरेको छु । खासगरर घशक्षा, स्वास््य, कृवर्, पश,ु मवहिा ववकास 
कायििम, वन, राविय ग्रार्मण िथा नववकरणीय उजाि कायििम, वािावरणीय सरसर्ाई क्षेिको प्राप्त ससिि 
अनदुान प्राप्त भए बमोघजमको ससिि अनदुान सवहि प्राप्त कायििमिाई अनदुान साथ प्राप्त मागिदशिन र 
सिि अनसुार कायािन्वयन गररनेछ । 

१३ मिुकुको कूि ग्राहस्थ उत्पादनमा कररब ३३ प्रर्िशि योगदान गने र कररब ७० प्रर्िशि  
नेपािीको प्रमखु पेशाको रुपमा रहेको कृवर्को व्यावसावयकरण, ववववर्धकरण र आधरु्नकीकरण ववना 
अथििन्िमा गणुात्म सधुार हनु सकेन । कृवर् प्रणािीिाई वैज्ञार्नक, व्यावसावयक र वािावरण िथा 
जिबाय ुपररबििन अनकुुि बनाउदै आर्थिक ववृद्धको ददगो आधार ियार गररने छ ।  
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कृवर्ि 
गांगादेव गाउँपार्िका वाट ददइने कृवर्ि क्षेिको ववकास, कृवर्ि र्िरको अनदुान, कृवर्ि पकेट क्षेिको 
ववसिार, गाउँपार्िकामा ब्यावसावयक र्िरु्ि िथा कृर्ी उत्पादनमा अनदुान, स्थानमा कृवर्मा आधाररि 
उद्योग स्थापना र उद्योग स्थापना गनि इच्छुक समहु वा सहकारीिाई िागिको आधारमा अनदुान, 
सहकारीको मान्यिा अनसुार गाउँपार्िका केन्िमा एक वविी सहकारीको स्थापना साथै  उत्कृष्ट कायि 
गने कृवर् र्मि वा वकसानिाई परुस्कृि िागायिका कृवर्ि क्षेिका सम्पणुि कायििम िथा ववकासको 
िागी ९० िाख बजेट ववर्नयोजन गरेको छु ।  

पयिटन, पूवािधार  

पयिटवकय स्थिहरुको अध्ययन पवहचान र प्रचार प्रसारको िार्ग आवश्यक व्यवस्था र्मिाइने छ । 
पयिटन पवुािधार र्नमािण, प्रचार प्रसार र पयिटक अनकुुि सेवा सवुवधा ववकासमा जोड ददइने छ । यदु्ध 
पयिटन, पयािवरण पयिटन, कृवर् पयिटनका िार्ग सम्भाव्यिा अध्ययन गररने छ । पयिटन संग सम्बघन्धि 
आवश्यक वजेट  ववर्नयोघजि गरेको छु ।  

 

घशक्षा  

ववद्याियका भौर्िक संरचना सधुार, ववपन्न वगिका जेहेन्दार बािबार्िकाहरुिाई छािवघृत्त, गणुस्िररय 
पठनपाठनका अर्िररक्त यस आर्थिक वर्िमा ववर्शे आकर्िणका कायििमहरु, गाउँपार्िका र्भिका सबै 
मा वव ववद्याियमा प्रववर्ध मैर्ि घशक्षणको िागी ICT कक्षाको ब्यावस्थापन गरी स्माटि िर्निङ, ववशेर् 
क्षमिा भएका बािबार्िकाहरुका िार्ग ववशेर् घशक्षा संचािन, गाउँपार्िका र्भि ससलु्क कम््यटुर 
घशक्षण केन्िको ब्यवस्था िगायिका ववकास िथा कायििमको िागी रु ३० िाख रकम ववर्नयोजन 
गरेको छु । 

स्वास््य  

र्भिका ववर्भन्न स्वास््य चौवक  ,आधारभिु स्वास््य चौवक िथा बर्थिङ सेन्टरको  अर्ि ववपन्न समदुायका 
नागररकहरुको स्वास््य सेवा सरु्नघश्चििा, गाउँपार्िका र्भिका ववर्भन्न वर्थिङ सेन्टरको ब्यवस्थापन, 
गाउँपार्िका र्भि मािघृशश ुमतृ्यदुर घटाउन आवश्यक जनचेिनामिुक कायििम, जेष्ठ नागररक िथा 
अशक्त व्यवक्तीहरुको िार्ग घरदैिो कायििम गरी र्नयर्मि स्वास््य चेकजाँच, कोर्भड -रोग  १९
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ववरुद्ध रोकथाम िथा र्नयन्िण िगायिका स्वास््य क्षेिका ववर्भन्न कायििमहरुको िागी रु ३२ िाख 
रकम ववर्नयोजन गरेको छु ।  

पवुािधार ववकास  

गाउःँपार्िका र्भिका ववर्भन्न पवुािधार ववकास जस्िै खानेपार्न, सडक, भवन, पिु, र्सचाई, उजाि, 
जिाधार संरक्षण जस्िा ववर्भन्न पवुािधार र्बकासको र्नमािण िथा पनु र्नमािणको िागी रु ३ कारोड 
ववर्नयोजन गरेको छु । 

मवहिा ववकास 

िैर्गंक समानिा, मवहिा सशघक्तकरण, िैर्गंक मिुप्रवावहकरण र मवहिा सहभार्गिा बवृद्ध गररने छ । 
िघउुद्यम िथा र्सप ववकास सम्बघन्ध कायििमहरुमा िघक्षि वगि, क्षेि , समदुायको सहभार्गिािाई 
पवहिो प्राथर्मकिामा राघखने छ । जनुसकैु वकर्समका मवहिा वहंसा ववरुद्ध कठोर कदम चार्िने छ 
। मवहिा वहंसाको प्रमखु कारणको रुपमा रहेको अघशक्षा, अभाव, अन्धववश्वास र पछ्यौटेपन हटाउन 
ववशेर् अर्भयानात्मक कायििम सञ्चािन गररने छ । सामाघजक मलु्य, मान्यिाको संरक्षण एवम सम्बधिन 
गररने छ । बािवववाह गने िथा गराउने दबैुिाई काननुको कठघरामा उभ्याइने छ । बािवववाह, 

बहवुववाह, दाइजो प्रथा, बोक्सीको आरोप, छुवाछुि एवम अन्य सामाघजक कुररिी अन्त्य गनि ववशेर् 
सचेिनामिुक कायििम सञ्चािन गररने छ । िघक्षि वगि क्षेि एवम समदुाय केघन्िि व्यवसावयक 
एवम र्सपमिुक िार्िमहरु संचािन गरर त्यस्िा वगिको शसघक्तकरण गने र्नर्ि अविम्वन गररने छ   
िैर्गंक समानिा िथा सामाघजक समावेशीकरण संग सम्बघन्धि उल्िेघखि कायिहरु गनि रु १५ िाख 
वजेट ववर्नयोजन गरेको छु । 

सचुना प्रववर्ध िथा संचार  

सचुना िथा संचार क्षेिमा पछार्ड परेको यस गाउँपावकािाई सचुना िथा संचार प्रववर्ध संग आवद्ध गनि 
ववशेर् पहि गररने छ । गाउँपार्िका क्षेि र्भि भइरहेका ववर्भन्न गर्िववर्धहरु आम जनिािाई 
सःूचनाको पहचुमा पयुािउनको िागी,  सचुना प्रववर्ध सम्बन्धी क्षमिा अर्भववृद्ध, गाउँपार्िकाका सम्पणुि 
कायििाई सचुना िथा प्रववर्धमय बनाउनको िार्ग कम््यटुर सफ्टवेर प्रणािी मार्ि ि र्डघजटाइज, सचुना 
िथा सेवाहरुिाई र्डघजटि नागररक बडापि र र्डघजटि नोवटस बोडि मार्ि ि आम जनिािाई सूसघुचि 
गनि िथा सूचना प्रववर्धको सम्पणुि ववकास िथा कायििमको िागी रु १२ िाख ६५ हजार ९ सय 
४० रकम  ववर्नयोजन गरेको छु ।  
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खेिकुद 

गाउँपार्िको खेिकुद ब्यवस्थापन, खेिार्डहरुको क्षमिा ववकास, खेिकुद ववकासको िागी आवश्य 
श्रोि साधनको ब्यवस्थापन िथा सम्पणुि ववकासको िागी रु २२ िाख रकम ववर्नयोजन गरेको छु । 

र्ोहोरमैिा िथा ढि व्यवस्थापन  

र्ोहोरिाई मोहोरमा रुपान्िरण गनि आवश्यक र्नर्ि र्नमािण गररने छ । यस गाउँपार्िकाको मूख्य 
बजारहरुमा ढि व्यवस्थापनको िार्ग थप पहि गररने छ । जसको िार्ग आवश्यक वजेट ववर्नयोजन 
गरेको छु ।  

जिउत्पन्न प्रकोप र्नयन्िण 

जिउत्पन्न प्रकोप र्नयन्िणको िार्ग जोघखम यकु्त स्थानहरुको पवहचान गरर िटबन्धका िार्ग 
िारजार्िको व्यवस्था गररने छ । जसको िार्ग आवश्यक वजेट  ववर्नयोजन गरेको छु ।  

संस्थागि ववकास , सेवा प्रवाह र सशुासन  

साविजर्नक प्रशासनिाई स्वच्छ, सक्षम, पेशागि अनसुासन प्रर्ि प्रर्िवद्ध, पारदघशि, भ्रष्टाचार मकु्त, 

प्रववर्धयकु्त, जनउत्तरदावय र सहभार्गिामिुक बनाउदै िर्गने छ । भ्रष्टाचार गने र गराउने दबैुिाई 
दघण्डि गने र्नर्ि अविम्बन गररने छ । गाउँपार्िका िथा प्रत्येक वडामा सचुना िथा ि्याङ्क 
व्यवस्थापनका िार्ग सचुना िथा अर्भिेख व्यवस्थापन केन्ििाई व्यवघस्थि गररने छ ।  

साविजर्नक सनुवुाई, सामाघजक पररक्षण, साविजर्नक पररक्षण, व्यवस्थापन पररक्षण, गनुासो व्यवस्थापनमा 
उपयकु्त ववर्ध र्नमािण गरर कायिन्वयनमा ल्याइने छ । प्रत्येक चौमार्सकमा साविजर्नक सनुवुाई गनुिपने 
प्रावधानिाई कडाइका साथ िाग ुगररने छ ।  

उत्कृष्ट काम गने जनप्रर्िर्ध र कमिचाररिाई सम्मान िथा परुस्कृि गने व्यवस्था गररने छ ।  

जसको िार्ग आवश्यक वजेट ववर्नयोजन गरेको छु ।  

 

गाउँपार्िकाको पश ु स्वास््य र्सववर, पश ु सेवा िथा और्दद व्यावस्थापन, पश ु ववमा, पश ु स्वास््य 
सम्बघन्ध कायििम िागायिका सम्पणुि गर्िववर्धको िागी रु २० िाख रकमको ववर्नयोजन गरेको छु 
। 
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गाउँपार्िकको सामाघजका सरुक्षा प्रणार्ि ब्यवस्थापन िथा सामाघजका सरुक्षा िथा ब्यघक्तगि घटना 
दिािको सम्पकुि  गर्िववर्ध िथा कायििमको िागी रु १ िाख रकम ववर्नयोजन गरेको छु । 

अध्यक्ष महोदय,  

 बजेटको ववर्नयोजन िथा स्रोिको व्यवस्था सम्बघन्ध योजना देहायबमोघजम रहेको छ ।  

आगार्म आर्थिक वर्िको िार्ग रु 358315940 (35 करोड 83 िाख 15 हजार ९ सय चार्िस  
)  ववर्नयोजन गरेको छु । कुि ववर्नयोजनमध्ये चाििुर्ि  रु 306050000 ( 30 करोड 60 
िाख 50 हजार) अथािि 85.41  प्रर्िशि र पुजँीगििर्ि  रु 52265950 (5 करोड 22 िाख 
65 हजार ९ सय पचास ) अथािि 18.58  प्रर्िशि रहेको छ ।  

आगार्म आर्थिक वर्िको िार्ग रु अनमुान गररएको खचि व्यहोने स्रोिहरु मध्ये संघघय ववघत्तय समार्नकरन 
अनदुानबाट रु 90885000 (9 करोड 8 िाख 85 हजार) संघघय ससिि अनदुानबाट रु 
170200000 (17 करोड 2 िाख ) संघघय राजश्व बाडर्ाडबाट रु 71396940 (७ करोड 
13 िाख 96 हजार ९ सय चार्िस ) प्रदेश ववघत्तय समार्नकरण अनदुान रु 5085000 (50 
िाख 85 हजार )  प्रदेश राजश्व बाडर्ाड रु 2984000 (29 िाख 84 हजार )  व्यहोने प्रक्षेपण 
गररएको छ । 

अध्यक्ष महोदय,  

आर्थंक वर्ि ०७७।७८ का िार्ग आन्िररक राजश्व पररचािन र्नर्िका उदे्दश्य र्नम्नानसुार रहेको छन ्
। 

 वडा र गाउँपार्िका केन्िववचमा सहयोग, सहकायि र समन्वयको वािावरणको वािावरण र्नमािण 
गदै सबै प्रकारका आर्थिक वियाकिापहरुिाई करको दायरामा समेटी अर्धकिम राजश्व पररचािनमा 
जोड ददने र राजश्व पररचािनमा जोड ददने र राजश्व चहुावट र्नयन्िण गने । 

 करको संरचना र करका दरहरुमा समय सापेक्ष सधुारगरर कर प्रणािीिाई थप प्रगर्िघशि र 
समिामिुक बनाउने । 

 आन्िररक राजश्व पररचािनमा ददगो ववृद्धदर हार्सि गरर स्थार्नय ववत्त प्रणार्ि िाई सदुृढ 
िलु्याउन गरर राजश्व प्रणार्िमा सधुार गने ।  

 आन्िररक राजश्वका थप स्रोिहरु पवहचान गरर मौजदुा आन्िररक करका दरहरुिाई िागि 
प्रभावी बनाउन,े  

 कर र्िने प्रवघृत्तको ववकास गने । 
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अध्यक्ष महोदय,  

 बजेट छिर्िको िममा आआफ्नो िर्ि बाट सझुाव ददनहुनुे सम्पणुि पदार्धकारी रािसेवक कमिचारी, 
बवुद्धजीवी, नागररक समाज िथा सामदुावयक संस्था सबैमा हाददिक धन्याबाद ज्ञापन गदिछौ ।  

 

अन्त्यमा गाउँपार्िकाको ववकास संववृद्धमा र्नरन्िर सद्भाव र सहयोग परु् याउने आम नागररक, करदािा, 
सरकारी, गैर सरकारी  िथा सामदुावयक संस्थाहरु प्रर्ि हाददिक आभार प्रकट गदै बजेटको सर्ि 
कायािन्वयनमा सबैको खिुा सहयोगको अपेक्षा गदिछौ  

 

गाउँपार्िका र गाउँपार्िकाबासी जनसमदुाय सबैको उज्वि भववष्यको कामना गदिछौ ।  

                            

                           धन्यवाद ! 

 

 


