बजेट बक्तव्य
विरुिा गाउँ पाविकाका उपाध्यक्ष श्री भगिती शर्ााज्यूिे २०७९/०३/१० गते गाउँ पाविकाको एघारौ गाउँ सभार्ा पेश गर्ना
भएको बजेट बक्तव्य
यस सभाका अध्यक्ष ज्यू,
सभाका सदस्यज्यूहरू,
गाउँ कायापाविकाको कायााियका प्रर्नख प्रशासकीय अविकृ त िगायत अन्य राष्ट्रसेिक कर्ाचारीहरू ।
१. र्ेपािको संवििार् िारा २३० बर्ोवजर् विरुिा गाउँ कायापाविकािे आर्थाक िर्ाको राजश्व र व्ययको अर्नर्ार् गाउँ
सभार्ा पेश गर्े व्यिस्था भए बर्ोवजर् यस विरुिा गाउँ पाविकाको उपाध्यक्षको हैवसयतिे एघारौ गाउँ सभार्ा
आगार्ी आर्थाक िर्ा ०७९/८० को िावग बजेट प्रस्तनत गरररहँदा गौरिको र्हसनस गरेको छन । यस र्हत्िपनर्ा अबसरर्ा
र्निनकिाई संघीय िोकतावन्िक गर्तन्िको यनगर्ा ल्याउर्े क्रर्र्ा जीिर् उत्सगा गर्नाहुर्े सम्पनर्ा र्हार् सवहदहरु तथा
राष्ट्रप्रवत सर्र्पात ददिङ्गत आदरर्ीय व्यवक्तत्िहरुर्ा भािपूर्ा श्रदाञ्जिी अपार् गदाछन । रावष्ट्रयता र स्िाविर्ताको रक्षा
गदै न्यायपनर्ा सर्ाज वर्र्ाार् र सर्ृविको र्ागार्ा एकताबि रहेका यस विरुिािासी जर्ता र राजर्ीवतक र्ेतृत्ि प्रवत
उच्च सम्र्ार् प्रकट गर्ा चाहान्छन ।
२. सं घियता पछि विरुिा गाउँपाछिकाको दोस्रो छििााचि छिष्पक्ष,स्ितन्त्र,शाघन्त्तपूर्,ा स्िच्ि र भयरवित
बातिरर्मा सम्पन्न भएको ि । सो को िाछग सं घिय सरकारिाई िार्दाक धन्त्यबाद ज्ञापि गिा चािान्त्िु ।
सं घियता पछिको दोस्रो छििााचिमा अमुल्य मत प्रदाि गरर विजय गराउिुिि
ु े सम्पूर् ा जिसमुदायमा र
छििााचि छिष्पक्ष,स्ितन्त्र,शाघन्त्तपूर्,ा स्िच्ि र भयरवित बिाउि अिोरार खट्िुिि
ु े छििााचि आयोग, राष्ट्र

सेिक कमाचारी, सुरक्षाकछमा, परकार, यस प्रवियामा सं िग्ि सबै राजछिछतक दििरु र विरुिाबाछस सबै
जिसमुदायमा िार्दाक आभार व्यक्त गदािु ।

३. यस विरुिा गाउँ पाविकािे यस अवघ ४ आर्थाक िर्ाको बजेट तजनार्ा गरी पनर्ा रुपर्ा कायाान्ियर् भईसके को र चािन
आ.ि.को बजेट कायाान्ियर्को अवन्तर् चरर्र्ा रहेको छ । यस अिस्था सम्र् आईपनग्दा संघ, प्रदेश र स्थार्ीय तहको
सर्न्िय र सहकायाबाट श्रोत, सािर् र अिसरको अविकतर् पररचािर् गदै सर्ृवि तर्ा अवघ बढ्र्े आिारवशिा तयार
भएको छ । र्ेपाि सरकारको रावष्ट्रय आकं क्षा “सर्ृि र्ेपाि, सनखी र्ेपािी” हावसि गर्े र्ागार्ा दृढताका साथ अवघ
बढेको अिस्थार्ा विरुिा गाउँ पाविकािे सर्ेत सार्ावजक न्याय सवहतको तीब्र विकास, सनशासर् सवहतको
जर्उत्तरदायी स्थार्ीय सरकार र सभ्य, सनसंस्कृ त एिं कताव्यवर्ष्ठ सर्ाज वर्र्ाार् गदै पूर्ा िोकतन्ि तथा सर्ाजिाद
उन्र्नख स्थार्ीय अथाव्यिस्था वर्र्ाार्का िावग विरुिा गाउँ कायापाविका प्रवतिि छ ।
४. गण्डकी प्रदेशर्ा अिवस्थत यस विरूिा गाउँ पाविका प्राकृ वतक श्रोत सािर्, कृ वर् तथा पशनजन्य विकास, पयाटर्को
विकासर्ा अद्वीवतय सम्भािर्ा रहेको गाउँ पाविका हो । सोही अर्नरुप विरुिा गाउँ पाविकाका जर्ताको जीिर्स्तर
बृवि र यस गाउँ पाविका अन्तगात रहेका श्रोत सािर्को अविकतर् तथा ददगो पररचािर् तथा उपिब्ि अन्य अिसर र
सम्भािर्ाहरुको उपयोग गरी पनिाािार विकासका साथसाथै आर्थाक सार्ावजक विकासको वर्वम्त आिारशीिा तयार
भएको छ । चािन आर्थाक िर्ाको विरुिा गाउँ पािकाको र्ीवत तथा कायाक्रर् र बजेट कायाान्ियर्बाट सनशासर्, विकास

र सर्ृविको आिारवशिा वर्र्ाार् तथा विरुिािासीको जीिर्स्तरर्ा त्यसको सकरात्र्क प्रवतर्ि देवखर् थािेको छ ।
स्थार्ीय स्तरर्ा रोजगारीका अिसरहरु वसजार्ा गरी गररिी, विपन्नता, वर्रक्षरता र पछौटेपर्को अन्त्य गर्ा
गाउँ पाविका प्रवतिि रहेको छ । विरुिा गाउँ पाविका अन्तगात आिारभूत वशक्षा तथा प्राथवर्क स्िास््य सेिार्ा पहुँच
र सार्ावजक सनरक्षाको प्रत्याभूवत सनवर्वित हुँदै गएको छ ।
५. अब र् आगार्ी आर्थाक िर्ाको िावग योजर्ा तथा कायाक्रर्हरूको तजूार्ा गदाा अपर्ाइएका र्नख्य र्नख्य आिार तथा
विविहरूको यहाँहरू सर्क्ष संक्षेपर्ा वििेचर्ा गर्ा चाहन्छन ।
६. र्ेपािको के न्रीकृ त शासर् व्यिस्थािाई संघीय शासर् व्यिस्थार्ा रूपान्तरर् गर्े गरी र्ेपािको संवििार् जारी भई
िागू भएको हार्ीहरू सबैिाई विददतै छ । सोही वशिवशिार्ा के न्रर्ा रहेका अविकार स्थार्ीय सरकारहरूर्ा
हस्तान्तरर् भईरहेको विद्यर्ार् अिस्था छ । स्थार्ीय सरकारहरूको गठर् पिात प्रत्येक िर्ा आर्ाढ १० गते वभि
स्थार्ीय सरकारहरूिे आगार्ी आर्थाक िर्ाका िावग र्ीवत, योजर्ा तथा कायाक्रर्रू आ-आफ्र्ो सभार्ा पेश गर्ना पर्े
कार्ूर्ी व्यिस्था रहेको छ ।
७. आगार्ी आर्थाक िर्ाका िावग िस्तीस्तरबाट योजर्ा तथा कायाक्रर्हरू तयार भई िडा सवर्वतहरूिे ती योजर्ा तथा
कायाक्रर्हरूिाई विर्यगत सवर्वतको बैठकर्ा सर्ेत छिर्ि भई प्राथवर्कीकरर् गरी बजेट तथा कायाक्रर् तजूार्ा
सवर्वतर्ा पठाउर्े व्यिस्था वर्िाइएको छ । सो कायापूिा गाउँ पाविकािे संघ तथा प्रदेश सरकारबाट यस
गाउँ पाविकाको िागी सर्ार्ीकरर्, सशता, विशेर्,सर्पनरक, राजश्व बाँडर्ाँड अर्नदार्र्ार्ा त आगार्ी आ.ि. को िावग
वसविङ उपिब्ि गराएको वथयो । उपाध्यक्षको संयोजकत्िर्ा रहेको राजश्व परार्शा सवर्वतबाट करका दरहरू सवहत
आगार्ी आर्थाक िर्ाका िावग आन्तररक आयको प्रक्षेपर् भएको छ । श्रोत अर्नर्ार् सवर्वतको आन्तररक आय प्रक्षेपर्
तथा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट वसविङको दायरार्ा रही गाउँ पाविकाका अध्यक्षको संयोजकत्िर्ा रहेको
श्रोत अर्नर्ार् तथा बजेट सीर्ा वर्िाारर् सवर्वतिे आगार्ी आर्थाक िर्ाका िावग कू ि वसविङ वर्िाारर् गरे को छ । गाउँ
कायापाविकार्ा बजेट वर्र्ाार्का िावग विवभन्न विर्यगत सवर्वतहरू तथा विर्यगत क्षेि सर्ूहहरूको गठर् गररएको छ
। िडा स्तरबाट प्राथवर्कीकरर् गरर पठाएका योजर्ाहरूिाई कायापाविका अन्तगातका विवभन्न सवर्वतहरू तथा
सर्ूहरूर्ा छिर्ि गरी प्राप्त सनझािहरुिाई सर्ेत सर्ेटी बजेट तथा कायाक्रर् तजनर्
ा ा सवर्वतबाट आगार्ी आर्थाक
िर्ाको िावग बजेट तजूार्ा गरी कायापाविकाको बैठकबाट पाररत भई छिर्िका िावग आजको यस गररर्ार्य सभार्ा
पेश गररएको छ ।
८. आगार्ी आर्थाक िर्ाको बजेट तथा कायाक्रर् तयार पादाा वर्म्नार्नसारका कार्ूर्/ र्ीवत तथा दस्ताबेजहरूको सहयोग
विइएको छ ।


र्ेपािको संवििार्



र्ेपाि सरकारको पन्रौं योजर्ा( २०७६/७७-२०८०/८१) को आिारपि



विरुिा गाउँ पाविकाको एकीकृ त विकास योजर्ा



स्थार्ीय सरकार सञ्चािर् ऐर्, २०७४



सािाजवर्क खररद ऐर्, २०६३ र वर्यर्ाििी, २०६४



विरुिा गाउँ पाविकाको सािाजवर्क खररद वर्यर्ाििी, २०७६



स्थार्ीय तहको िार्र्ाक योजर्ा, बजेट तजूार्ा ददग्दशार्, (पररर्ार्जात)



र्ेपाि सरकारको आर्थाक िर्ा ०७९/८० को िार्र्ाक र्ीवत तथा कायाक्रर्



र्ेपाि सरकारको आर्थाक िर्ा०७९/८० को बजेट िक्तव्य



गण्डकी प्रदेशको िार्र्ाक र्ीवत तथा कायाक्रर्



गण्डकी प्रदेशको िजेट िक्तव्य



विरुिा गाउँ पाविकाको आर्थाक िर्ा ०७९/८० को र्ीवत तथा कायाक्रर्



र्ेपाि सरकारिे बेिा बेिा गरे का र्ीवतगत वर्र्ायहरू



आर्थाक कायावबवि तथा वबवत्तय उत्तरदावयत्ि ऐर्, २०७६



आर्थाक कायावबवि तथा वबवत्तय उत्तरदावयत्ि वर्यर्ाििी, २०७७



सािाजवर्क खचार्ा वर्तव्ययीता र प्रभािकाररता कायर् गर्े सम्बन्िी र्ीवतगत र्ागादशार्, २०७५



दीगो विकास िक्ष्यहरू



बजेट तजूार्ा सम्बन्िी प्रचवित र्ेपाि कार्ूर्का सान्दर्भाक दर्ा तथा वर्यर्हरू ।



र्ेपाि सरकारिे अन्तरावष्ट्रय स्तरर्ा जर्ाएका प्रवतििताहरु ।

९. अब र् यस आ.ि. सदकदै िाग्दा यस आ.ब.को बजेट कायाान्ियर्को बारे वििेचर्ा गर्ा चाहान्छन । २ िर्ा सम्र् विश्वव्यपी
रुपर्ा र्ै विएको कोवभड-१९ कारर् सबै र्निनकहरुको अथातन्ि सवहत विश्व अथातन्ि संकनवचत हुर् पनग्यो । विश्व व्यापार
र आर्थाक गवतवििर्ा आएको वशवथिता र रोजगारीक अिसरहरु न्यूर् हुर् पनगे । रोजगारर र आयर्ा कवर् आए सगै
गररबी र असर्ार्ता बृवि भई कर् आय भएका र्ावर्सहरुको दैवर्क जीिर् यापर् कष्टकर हुर् पनग्यो ।कोवभड- १९ को
र्ाहार्ारीबाट आक्रान्त भई रहेको विश्व अथातन्ि खोपको उपिब्िता सगै आर्थाक –सार्ावजक गवतविवि सार्ान्य बन्दै
गएका छर्् । आगावर् ददर्र्ा कोवभड-१९ को प्रभाि अथातन्िर्ा कर् हुदै जार्े पूिाार्नर्ार् रहेता पर्ी पेट्रोवियर्
पदााथको र्नल्य थप बृवि हुर्सक्ने अर्नर्ार्को आिारर्ा विश्व अथातन्ि ३.६ प्रवतशतिे र्ाि विस्तार हुर्े प्रक्षेपर्
अन्तरावष्ट्रय र्नरा कोर्िे गरेको छ ।कोवभड- १९ र्ाहार्ारीको प्रभाब क्रर्श न्यूर् हुदै गएको र उजाा क्षेिर्ा उत्साहप्रद
विस्तार हुदा र्ेपािको अथातन्ि २०७८/२०७९ र्ा ५.८४ प्रवतशतिे विस्तार हुर्े अर्नर्ार् तथा प्रक्षेपर् संघीय अथा
र्न्िाियिे गरे को छ ।
१०. विरुिा गाउँ पाविकािे चािन आ.ि.र्ा गाउँ पाविकाको र्नख्य प्रशासकीय भिर् वर्र्ाार् सम्पन्न हुर्े क्रर्र्ा रहेको छ । यो
भिर् सम्पन्नता पिात सेिा प्रिाह थप सरिीकृ त तथा चनस्तदनरुस्त हुर्े देवखन्छ । यस आर्थाक िर्ार्ा विरुिा गाउँ
कायापाविका र अन्तगातका िडा कायााियका कार् काबााहीिाई सनचर्ा प्रविवि र्ैिी बर्ाउर्े कायार्ा अत्यन्तै सर्िता प्राप्त
भएको छ । सम्पनर्ा िडार्ा ईन्टरर्ेटको पहुँचको व्यिस्था वर्िाई व्यवक्तगत घटर्ादताा प्रर्ािीिाई पनर्ातया अर्िाईर् र्ा
आिाररत गराईएको छ । भर्े पनरार्ो घटर्ा दताा वडवजटाईजेसर्को काया सम्पन्न भएको छ । आन्तररक कर संकिर् कायाको
वर्वम्त पनर्ा रुपिे अर्िाईर् िेब बेसर्ा आिाररत सफ्टिेयर जडार् गरी सम्बवन्ित कर्ाचारीिाई ताविर् सर्ेत प्रदार् गरी
सञ्चािर्र्ा ल्याईएको छ । िेखा प्रर्ािीिाई र्ेपाि सरकार र्न्िीपररर्द वर्र्ायअर्नसार िेब बेसर्ा आिाररत सनि
प्रर्ािी र्ार्ा त सञ्चािर् गररएको छ ।
११.

यस गाउँ पाविका अन्तगात आिारभनत वशक्षा, प्राथवर्क स्िास््य सेिाको सनवर्वितताको वर्वम्त यथेष्ठ कायाक्रर्

कायाान्ियर्र्ा ल्याईएको छ । कक्षा ८ को अवन्तर् पररक्षा पाविका स्तरिाट संचािर् भएको छ । यस आ.ि.र्ा अविकांश

बजेट पनिाािार वर्र्ाार् कायार्ा विवर्योजर् गरे को तथा जर्ताका आकं क्षा सर्ेत पनिाािार तर्ा सडक वर्र्ाार्र्ा रहेकोिे ठू िो
आकारको बजेट स्थार्ीय पनिाािार सडक वर्र्ाार् कायार्ा खचा भएको छ ।
१२. पशन तथा कृ वर् विकास सम्बवन्ि कायाक्रर्हरु, एक िडा एक र्र्नर्ा कृ वर् कायाक्रर्, उपाध्यक्ष र्वहिा उिर्शीि कृ वर्
कायाक्रर्, यनिा सीप विकास तथा रोजगार प्रबािर्
ा कायाक्रर्, प्रिार्र्न्िी रोजगार कायाक्रर् संचािर्र्ा ल्याई रोजगारी
सृजर्ा गररएको छ ।
१३.

पयाटर्को विकास गरी यस गाउँ पाविकािाई पयाटकीय गन्तव्यको रुपर्ा विकास गर्ा योजर्ा सञ्चािर्र्ा

ल्याईएको छ । यसै गाउँ पाविकाको पयाटकीय सम्भािर्ा भएको र्र्कार्र्ा र्वन्दर र्वजकै गहते र्र्कार्र्ा र सपाउदे
होर्स्टे सञ्चािर्र्ा ल्याईएको छ ।
१४.

यस आ.ि.र्ा दवित, जर्जाती, र्वहिा िवक्षत कायाक्रर् सञ्चािर्र्ा ल्याईएको छ । अवत विपन्न पररिारको

वर्वम्त विद्यनतीय विस्तार कायाक्रर् सञ्चािर्र्ा ल्याइ प्रत्येक घरर्ा विद्यनत आपनर्ताको व्यिस्था वर्िाउर् कायाक्रर्
कायाान्ियर्र्ा ल्याईएको छ ।
अध्यक्ष र्होदय,
१५.

अब र् आर्थाक बर्ा २०७९/८० को बजेटका उदेश्य तथा प्राथावर्कताहरु यस सभा सर्क्ष पेश गदाछन ।

बजेटका उदेश्यहरुुः
क. स्िास््य, वशक्षा, यातायात, िातािरर् संरक्षर् िगायतका र्ागररकका र्ौविक हकहरुको पररपनर्ता गदै विरुिा
गाउँ पाविका बावसको वजिर् स्तरर्ा गनर्ात्र्क सनिार ल्याउर्े ।
ख. गाउँ पाविकार्ा उपिब्ि वसवर्त स्रोत, सािर्, जर्शवक्त तथा क्षर्ताको अविक्तर् सदनपयोग गदै सार्ावजक न्याय
सवहतको सर्तार्निक सर्ाजको वर्र्ाार् गर्े ।
ग. आिारभनत भौवतक, सार्ावजक तथा आर्थाक पूिाािारहरुको विकास गरर “सर्ृि विरुिा सनवख विरुिाबासी” को िक्ष्य
हावसि गर्े ।
बजेटका उदेश्यहरु हावसि गर्े तपवशिका बर्ोवजर् प्राथावर्कताहरु वर्िाारर् गरेको छन ।
क. व्यवक्तगत कृ र्क, कृ र्क सर्नह तथा सहकारीहरुको पररचािर् र्ार्ा त कृ र्र्ाको व्यािसावयकरर् गरर कृ वर् जन्य
उत्पादर्र्ा आत्र्वर्भार िर्ाउर्े ।
ख. यनिा पररचािर्, उद्यर्वशिताको विकास, साझेदारी तथा स्िरोजगारका कायाक्रर् र्ार्ा त रोजगारर अवभबृवि गर्े ।
ग. गाउँ पाविकािाई वजल्िा सदरर्नकार् जोड्र्े र गाउँ पाविकािाई िडा कायाियसंग जोड्र्े रर्र्ीवतक र्हत्िका सडक
पूिाािारको वबस्तार र संरक्षर् गर्े ।
घ. स्िास््य संस्थाहरुको स्थापर्ा, स्तरोन्नती, पूिाािार विकास र आिश्यक जर्शवक्तको व्यिस्था गरर गनर्स्तरीय
स्िास््य सेिा प्रदार् गर्े ।

ङ. विद्याियहरुको भौवतक पनिाािारको सनिार, प्रविविर्ैिी वशक्षर् वसकाईको पिािर् तथा वर्रन्तर अर्नगर्र् वर्रीक्षर्
र्ार्ा त गनर्स्तरीय वशक्षाको प्रदार् गर्े ।
च. सािाजवर्क सेिा प्रिाहको िावग आिश्यक भौवतक पूिाािार, सनचर्ा प्रविवि र ताविर्को व्यिस्था गरर सािाजवर्क
सेिािाई वछटो, छररतो ,गनर्स्तरीय र पारदर्शा िर्ाई सनशासर् पिािर् गर्े ।
छ. सर्ाजर्ा िवञ्चवतकरर्र्ा परे का िगा क्षेि र सर्नदायिाई सम्बोिर् हुर्े गरर सार्ावजक सनरक्षा तथा पनिाािारहरु
विकास गरर गररवि वर्िारर्र्ा सहयोग पनयााउर्े ।
ज. सडक, खार्ेपार्ी,पनि, भिर् जस्ता पनिाािारहरुको वर्र्ाार् गरी आर्थाक विकास र सर्ृवि हावसि गर्े ।
अध्यक्ष र्होदय,
१६.

अब र् चािन आर्थाक बर्ा २०७८/७९ को अन्त्यसम्र्र्ा हुर्े आय व्ययको अर्नर्ावर्त वििरर् पेश गर्ा अर्नर्वत चाहान्छन
। चािन आर्थाक िर्ार्ा र्ेपाि सरकार सशता अर्नदार् तर्ा रु २० करोड ०४ िाख प्राप्त हुर्े अर्नर्ार् गररएकोर्ा संघीय
सरकारबाट हस्तान्तररत कायाक्रर्र्ा बृवि भई रु २१ करोड ८३ िाख ३१ हजार प्राप्त हुर्े संशोवित अर्नर्ार् रहेको छ
। चािन आर्थाक िर्ार्ा गत आर्थाक बर्ाबाट खचा र्भई हस्तान्नतरर् भएको रकर् रु २ करोड ५० िाख प्राप्त हुर्े
अर्नर्ार् गररएकोर्ा उक्त रकर् बृवि भई रु ५ करोड ९४ िाख २० हजार प्राप्त हुर्े संशोवित अर्नर्ार् रहेको छ ।त्यस्तै
र्ेपाि सरकार सर्ार्ीकरर् अर्नदार् तर्ा ९ करोड १० िाख, संघीय सरकार राजश्व बाँडर्ाँड तर्ा ६ करोड २४ िाख
९६ हजार, गण्डकी प्रदेश प्रदेश सर्ार्ीकरर् अर्नदार् तर्ा १ करोड ०१ िाख ०९ हजार, गण्डकी प्रदेश प्रदेश सिारी
सािर् कर बाँडर्ाँड तर्ा ३६ िाख ६३ हजार , संवघय सर्पूरक अर्नदार् तर्ा ४६ िाख, गण्डकी प्रदेश सर्पनरक
अर्नदार् तर्ा १ करोड प्राप्त हुर्े अर्नर्ार् गरेकोर्ा सोही अर्नसार अर्नदार्हरु प्राप्त भई रहेता पवर् विश्वव्यापी रुपर्ा
र्ै विएको कोरोर्ा भाईरस COVID-19 को र्हार्ारी िगायतका कारर्िे गदाा विश्व अथातन्िर्ै िरासायी हुर् पनगेको
अिस्थार्ा र्ेपाि सरकारिाट प्राप्त हुर्े राजश्व िाडँर्ाड तर्ा को रकर् ०७९ जेठ र्सान्त सम्र्र्ा रु. ५ करोड २० िाख
८२ हजार र्ाि प्राप्त भएकोिे अर्नर्ार् गरे अर्नसारको सिै रकर् प्राप्त हुर्े अिस्था देवखदैर् । यस िाट गाउँ पाविकािे
तय गरे का योजर्ा तथा कायाक्रर् प्रभावित हुर्े देवखन्छ ।

१७.

त्यस्तै गरी जेष्ठ र्ागररक दीघा सेिा सम्र्ार् र सार्ावजक सनरक्षा कायाक्रर्को िावग १२ करोड २० िाख २४ हजार,
गररि सँग विश्वेश्वर कायाक्रर्को िावग ४ िाख ६४ हजार अर्नदार्हरु प्राप्त भएका छर् । यसरी अन्य अर्नदार् तर्ा कन ि
१२ करोड २४ िाख ८८ हजार रकर् प्राप्त भएको छ ।

१८.

चािन आ.ि. र्ा आन्तररक आम्दार्ी तर्ा रु . ७५ िाख प्राप्त हुर्े अर्नर्ार् गररएकोर्ा २०७९ जेठ र्सान्त सम्र् रु ५१
िाख ७१ हजार र्ाि संकिर् भएको र असार र्सान्त सम्र् आन्तररक आम्दावर् संकिर्को िक्ष्य हावसि गरर रु. ७५
िाख र्ै संकिर् हुर्े अपेक्षा रहेको छ । गत आर्थाक िर्ाको अल्या तर्ा २ करोड ५० िाख बचत हुर्े प्रारवम्भक
अर्नर्ार् गररएकोर्ा कन ि ५ करोड ९४ िाख २० हजार बचत भएको छ । गत आर्थाक िर्ाको अल्या बचतर्ा बृवि
भएको रकर्बाट चािन आर्थाक बर्ाको संघ राजश्व िाँडर्ाडर्ा वर्कासा कर् हुर्े अिस्था देवखएकोिे अल्या बचत
रकर्बाट राजश्विाँडर्ाड वशर्ाकर्ा विवर्योवजत योजर्ा तथा कायाक्रर्र्ा खचा गर्े व्यिस्था वर्िाएको छन । सम्पनर्ा
प्राप्त अर्नदार्हरु, आन्तररक आम्दार्ी तथा गत िर्ाको अल्या बचत रकर् गरी चािन आर्थाक बर्ार्ा विरुिा
गाउँ पाविकाको कन ि बजेट रु. ४८ करोड ७० िाख १९ हजार कायर् रहर्े संशोवित अर्नर्ार् रहेको छ ।

१९.

अब र् यस आर्थाक िर्ार्ा हुर्े व्ययको अर्नर्ार् पेश गर्ा अर्नर्वत चाहान्छन । यस बर्ार्ा सशता अर्नदार् र अन्य
अर्नदार्र्ा प्राप्त भएको बजेट अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरर् सवहत रकर् रु ४८ करोड ७० िाख १९ हजार
र्ध्ये चािन तर्ा २९ करोड ७० िाख ७९ हजार र पनवजगत तर्ा १८ करोड ९९ िाख ४० हजार वबवर्योजर् भएकोर्ा

यस आ.ब. को अन्त्य सम्र्र्ा चािन तर्ा रु २७ करोड ४० िाख ७९ हजार खचा हुर्े अर्नर्ार् रहेको छ । जनर् ९२.२५
प्रवतशत हुर् आउँ छ । त्यस्तै यस आ.ब. को अन्त्य सम्र्र्ा पनवजगत तर्ा रु १७ करोड ०४ िाख ४० हजार खचा हुर्े
सँशोवित अर्नर्ार् रहेको छ । जनर् विवर्योवजत रकर्को ८९.७३ प्रवतशत हुर् आउँ छ । त्यस्तै गरी चािन /पनजीगत गरी
जम्र्ा रु ४४ करोड ४५ िाख १९ हजार खचा हुर्े अर्नर्ार् रहेको छ । जनर् कन ि विवर्योवजत रकर्को ९१.२७ प्रवतशत
हुर् आउँ छ । यसरी चािन पनवजगतर्ा गरी कन ि रकर् रु ४ करोड २५ िाख बचत हुर् आउर्े प्रारवम्भक अर्नर्ार् रहेको छ
। विश्वभरी र्हार्ारीको रुपर्ा र्ै विइरहेको कोरोर्ा भाईरस COVID-19 को कारर्िे सर्यर्ा योजर्ा तथा कायाक्रर्
संचािर् हुर् र्सकी विवभन्न वशर्ाकर्ा विवर्योवजत रकर् खचा हुर् र्सक्दा, दरबन्दी अर्नसारका कर्ाचारी र्हुँदा सो
रकर् बचत हुर्े अर्नर्ार् गररएको हो । यसरी बचत रकर् यसै गाउँ पाविकाको आगार्ी आर्थाक िर्ा २०७९/०८० का
योजर्ा तथा कायाक्रर्र्ा विवर्योजर् गर्े व्यिस्था वर्िाएको छन ।
२०.

चािन आ.ि.र्ा संवघय सरकारको सर्पनरक अर्नदार् रु. ४६ िाख र गाउपविकाको रु. ५० िाख गरर रु. ९६ िाखको ८
र्ं िडा कायाािय भिर् वर्र्ाार् काया भईरहेको छ । प्रदेश सर्पनरक अर्नदार्को रु. १ करोड र गाउँ पाविकाको रु. १
करोड गरर रु. २ करोडको बजेटर्ा भञ्याङ्ग बाहु विरुिा सडकको वर्र्ाार् काया सम्पन्न भएको छ । संवघय विशेर्
अर्नदार्को विरुिा िृहत खार्ेपार्ी योजर्ाको रु. ३ करोड िागत अर्नर्ार् भई ठे क्का प्रदक्रया सम्पन्न भई सम्झौता भई
वर्र्ाार् काया अवन्तर् चरर्र्ा पनगेको छ ।

अध्यक्ष र्होदय,
२१.

अि र् यस गररर्ार्य सभार्ा आगार्ी आर्थाक िर्ा २०७९/८० को िावग अर्नर्ावर्त आय व्यय पेश गर्े अर्नर्वत
चाहन्छन । आगार्ी आर्थाक िर्ाको िावग अर्नर्ावर्त कू ि बजेट रू. ४९ करोड ०३ िाख कायर् हुर्े प्रारवम्भक अर्नर्ार्
छ । जस र्ध्ये र्ेपाि सरकारबाट वित्तीय सर्ार्ीकरर् अर्नदार् तर्ा ९ करोड ६४ िाख, र्ेपाि सरकारबाट सशता
अर्नदार् तर्ा २२ करोड ०६ िाख, संघीय राजश्व बाँडर्ाँड तर्ा ७ करोड ५७ िाख ०७ हजार, प्रदेश वित्तीय
सर्ार्ीकरर् अर्नदार् तर्ा १ करोड ०६ िाख ९७ हजार, प्रदेश राजश्व बाँडर्ाँड तर्ा ४३ िाख ९६ हजार, प्रदेश
सर्पनरक अर्नदार् तर्ा रु.७० िाख, प्रदेश शशता रु ५० िाख, संघ विशेश अर्नदार् तर्ा रु १ करोड र संघ सर्पनरक तर्ा
रु ९० िाख यस आ.ि. र्ा बचत ४ करोड २५ िाख र आन्तररक आयश्रोत तर्ा ९० िाख रकर् प्राप्त हुर्े अर्नर्ार्
गररएको छ । झट्ट हेदाा आन्तररक आयश्रोतको प्रक्षेपर् के ही र्हत्त्िाकांक्षी देवखएतापवर् यसिाई साथाक बर्ाउर् सबै
गाउँ पाविकाबासी िाई हार्दाक अर्नरोि गदाछन । साथै आगावर् आ.ि.देखी आन्तररक आयर्ा िृवि गराउर्े उदेश्यिे घर
र्क्सा पास अवर्िाया रुपर्ा कायान्ियर् गर्े प्रस्ताि पेश गरे को छन । आन्तररक आयश्रोत तर्ा का करका दरहरू छन ट्टै
अर्नसूचीर्ा प्रस्तनत गरेको छन । आगावर् आ. ि. को िावग प्रदेश सरकार बाट प्राप्त हुर्े विर्ेश अर्नदार् प्राप्त र्भएकोिे
र्ावथ अर्नर्ावर्त कन ि बजेट बृवि हुर्े अपेक्षा गरे को छन ।

२२.

आगार्ी आर्थाक िर्ाका िावग चािू खचा तर्ा कू ि रु. ३१ करोड ४७ िाख ८० हजार प्रस्ताि गरे को छन । यस र्ध्येबाट
गाउँ पाविका अन्तगात रहेका सम्पूर्ा कर्ाचारीहरूको तिब भत्ता तथा कायाािय सञ्चािर् खचा प्रस्ताि गररएको छ ।
चािू खचा तर्ा र्ै जर्प्रवतवर्िीहरूको िावग तिब भत्ता सर्ेत प्रस्ताि गररएको छ । कर्ाचारी तिब भत्ता तर्ा संवघय
सरकारिे बृवि गरे को १५ प्रवतशतका दरिे बृवि गरे को छन ।

२३.

आगार्ी आर्थाक िर्ाका िावग पनँजीगत खचा तर्ा आर्थाक विकास क्षेिर्ा २२ प्रवतशत, सार्ावजक विकास क्षेिर्ा ३०
प्रवतशत, भौवतक पनिाािार विकास क्षेिर्ा ३५ प्रवतशत, िर् िातािरर् तथा विपद व्यव्यस्थापर् ८ प्रवतशत , संस्थागत
विकास तथा सेिा प्रिाह क्षेिर्ा ५ प्रवतशत गरी कन ि रु. १७ करोड ५५ िाख २० हजार रकर् विवर्योजर् गरे को छन ।

२४. आगार्ी आर्थाक िर्ार्ा थनप्रै योजर्ाहरू संघ र प्रदेशको सहकायार्ा सम्पन्न हुर्ेछर्् । त्यस्ता ठू िा खािका योजर्ाहरूर्ा
संघ/ प्रदेश तथा स्थार्ीय तहको िागत साझेदारी रहर्े छ । िागत साझेदारीका आयोजर्ाहरू सम्पन्न गर्ाका िावग छन ट्टै
सर्पूरक कोर्र्ा रू १ करोड ५० िाख बजेट प्रस्ताि गरेको छन ।
२५.

गाउँ पाविकाको योजर्ा वर्र्ाार् प्रकृ यािाई विके न्रीत तथा िडाहरूिाई सर्ेत विकास योजर्ाहरू छर्ौट गर्ा
स्िायत्तता वर्िोस भर्ी प्रत्येक िडािाई न्यनर्तर् रू. ४० िाख देखी अविकतर् रु ४५ िाखका दरिे आयोजर्ा तथा
कायाक्रर् छर्ौट गर्े व्यिस्था वर्िाईएको छ । ती आयोजर्ा तथा कायाक्रर्हरूको िावग कू ि रु. ३ करोड ४० िाख
बजेट विवर्योजर् गरे को छन । प्रत्येक िडािाई उपिब्ि भएको श्रोत सनवर्वितताबाट प्राप्त आयोजर्ािाई हुबहू योजर्ा
पनवस्तकार्ा प्रस्ताि गरर अर्नसनवचर्ा संिग्न गरे को छन ।
योजर्ाबि विकास

२६.

आयोजिाको आिश्यकता, मित्ि र त्यसबाट प्राप्त िुिे उपिघधधको आधारमा योजिािरुको प्रथाछमकता
छिधाारर् गरर सोको आधारमा बजेट व्यििस्था र कायाान्त्ियिको िाछग आिछधक योजिा तथा विषय क्षेरगत
योजिा छिमाार् गरर योजिाबद्ध, मापियोग्य, सूचकमा आधारीत विकास गिे िीछत अिुरुप वबरुिा
गाउँ पाविकाको आिविक योजर्ा वर्र्ाार्का िावग रु २० िाख तथा गाउँ पाविकाको वशक्षा, स्िास््य, कृ वर्, उत्पादर्,
उत्पादकत्ब िगायतका सबै तथाङकहरु संकिर्, तथाङकर्ा आिारीत विकास र काया सम्पादर्को िावग
गाउँ पाविकाको प्रोर्ाईि वर्र्ाार्का िावग रु २० िाख बजेटको व्यािस्था गरेको छन ।
भिर् पूिाािार

२७. आगावर् आर्थाक बर्ार्ा गाउँ पाविकाको प्रसाशदकय भिर् वर्र्ाार् सम्पन्न गर्े गरर रु. १ करोड ३५ िाख बजेट
विवर्योजर् गरे को छन । ४ र्ं िडा कायाािय वर्र्ाार् सम्पन्न हुर्े गरर बजेट व्यिस्था गरे को छन । साथै िडा र्ं. १, ३ र ८
को िडा कायाािय भिर् वर्र्ाार्को िावग रु. ८० िाख बजेट विवर्योजर् गरे को छन ।
सडक पूिाािार
२८.

राङखोिा िोिादी वबरुिा सडक िाई पाविका सदरर्नकार् र वजल्िा प्रदेश सदरर्नकार् जोड्र्े प्रथर् प्राथावर्कताको
सडक को रुपर्ा विकास गर्े वर्वत अर्नरुप सो सडकको स्तरउन्नतीका िावग प्रदेश शशात अर्नदार्र्ा रु ५० िाख र
गाउँ पाविका बाट रु ५० िाग गरर जम्र्ा रु. १ करोड बजेट व्यिस्था गरे को छन ।
साथै गाउँ पाविकाको के न्रबाट िडा कायाािय जोड्र्े गाउँ पाविकाका रर्र्ीवतक सडकहरु पवहचार् गरी बाह्रै र्वहर्ा
यातायात संचािर् गर्ा खािी वबरुिा सडकका िावग रु ३० िाख, ििाङ तिे कन सनर्भन्ज्याङ सडकका िावग रु २५
िाख, बेिघारी र्ेथाभनरुङ एिादी रत्ने सडकका िावग रु २५ िाख, वबरुिा वशखरवशहं दह सडक स्तरोन्नतीका िावग रु
२० िाख, ज्याग्दीखोिा कररडोर स्तरोन्नतीका िावग रु १० िाख वबवर्योजर् गरे को छन ।
साथै िडा कायााियबाट कवम्तर्ा १ िटा िडाको रर्र्ीवतक सडक छर्ौट गरी प्रत्येक रर्र्ीवतक सडकका िावग
कवम्तर्ा रु ५ िाख बजेट वबवर्योजर् गर्े व्यिस्था वर्िाएको छन । साथै अन्य सहायक सडक वर्र्ाार्, विस्तार तथा
स्तरउन्नवतको वर्वम्त आिश्यक बजेटको व्यिस्था वर्िाएको छन ।

२९.

जिताको योजिा जिताकै साझेदारी विरुिा गाउँपाछिका िजार उन्त्मूख बघस्तिरु जस्तै विरुिा बजार
घचन्नेबास, मेथाभ ुरुङ, कुसुमभञ्याङका छभरी सडक गाउँपाछिकाको ५० प्रछतशत र सम्बघन्त्धत उपभोक्ताको
५० प्रछतशत साझेदारीमा ढिाि कायािम सं चािि गिा आिस्यक बजेटको व्यिस्था गरे को िु ।
उजाा

३०.

सामुदावयक विद्युछतकरर्िाई रावष्ट्रय विद्युत प्रशारर्मा िािे िीछत साथ अगाछड बढ्दै विरुिा गाउँ पाविका
अन्तगात विद्यनतीकरर् कायाक्रर्को िावग रु. १० िाख बजेट व्यिस्था गरेको छन ।
कृवष

३१.

विरुिा गाउँ पाविकाको सर्ग्र विकासका िावग कृ वर्, पयाटर् र पनिाािार क्षेिको विकास र्ै पवहिो शता हो । त्यसैिे कृ वर्
क्षेिको प्रििार् तथा परम्परागत कृ वर् प्रर्ािीर्ा आिनवर्क प्रविविको प्रयोग गरी कृ वर् क्षेिको विकासर्ा टेिा पन-याउर्े
कायाक्रर्हरू िागू गर्े प्रस्ताि गरे को छन । िडा स्तरबाट श्रोत सनवर्वितता भएका कायाक्रर्हरूिाई वर्रन्तरताको िावग
व्यिस्था गरे को छन । कृ वर् कायाक्रर् को िावग रु २० िाख, उपाध्यक्ष र्वहिा वबकास कायाक्रर्का िावग रु. १२ िाख
बजेटको प्रिन्ि वर्िाएको छन । यनिा आय आजार् कायाक्रर् तर्ा रु.१० िाख ,िास्तविक कृ र्कहरुको पवहचार् गरी कृ वर्
उत्पादर्िाई थप प्रभािकारी िर्ाउर् कृ र्क अर्नदार् र्ा रु.२० िाख ,वर्शनल्क कृ वर् विउविजर् वितरर्, अगनिा कृ र्क
ताविर् र अध्यक्ष उत्कृ ष्ट कृ र्क पनरस्कारका सर्ेतका िागी रु. ५ िाख, हाटबजार संचािर्का िावग रु ५ िाख र कृ वर्
तथा पशन कायाक्रर् संचािर्का िावग संभाब्यता अध्ययर् प्रयोजर्ाथा रु १० िाख िजेटको व्यिस्था वर्िाएको छन ।
साथै पशन और्िी तथा कायाक्रर्को वर्वम्त आिश्यक बजेटको व्यिस्था वर्िाएको छन ।
पयाटर्

३२.

विरुिा गाउँ पाविकार्ा पयाटक आगर्र्िाई प्रििार् गर्ा विशेर् कायाक्रर्को प्रस्ताि गरे को छन । । िडा र्ं. ७ को अवत
र्हत्िपूर्ा, यस गाउँ पाविकाको िार्र्ाक आस्थाको िरोहर र्र्कार्र्ा र्वन्दर, िडा र्ं ४ को घण्टिेक र िडा र्ं ५ को
दहपोखरी क्षेि िृहत्तर विकासको संवघय सरकारबाट

बजेट वबवर्योजर् भई आएको ब्यहोरा जार्कारी गराउर्

चाहान्छन ।
वशक्षा
३३.

विरुिा गाउँ पाविकाको वशक्षािाई गनर्स्तरीय, प्रर्तास्पर्िा, व्यािसावयक बजाउर् आिस्यक बजेट विवर्योजर् गरे को छन ।
यस िर्ा कवम्तर्ा १० िटा र्र्नर्ा प्रारम्भक बाि विकास के न्र स्थापर्ाको िावग रु १५ िाख बजेट विवर्योजर् गरे को
छन । प्रािविक वशक्षा सनरुिात गरे को र्िज्योवत र्ा.वि र्ा थप दरिन्दीको िावग संवघय सरकार बाट बजेट विवर्योज
भई आएको छ ।विरुिा बहुर्नवख क्याम्पस, भनरुङचौकी र्ा. वि. र अन्य विद्याियहरु िाई आिश्यक बजेटको व्यिस्था
गरे को छन ।

३४.

हावर् बर्ाउछौं हाम्रो वबद्यािय राम्रो वबद्यािय” अवभयार् सञ्चािर् गरर सबै गाउँ बावसिाइ सार्नदावयक वबद्याियको
विकासको िावग जिार्देवह, वजम्र्ेिार र उत्प्रेररत गर्ा आिास्यक ब्यिस्था गरे को छन ।

३५.

वशक्षा अत्यन्तै र्हत्िपनर्ा क्षेि हो । र्ाद्यावर्क तहसम्र्को वशक्षाको व्यिस्थापर्को अविकार तथा कताव्य स्थार्ीय
तहको हो । आगार्ी िर्ार्ा यस गाउँ पाविका अन्तगात सम्पनर्ा विद्याियिाई विद्यािय व्यिस्थापर् सनचर्ा प्रर्ािीर्ा
आिद्द गरी गाउँ कायापाविकाको कायााियबाट र्ै वर्यन्िर्, अर्नगर्र्, र्नल्याङ्कर् , त्याङ्क प्राप्त गर्े व्यिस्था
वर्िाएको छन । गत आ.ि.र्ा प्रारवम्भक बािवबकास कक्षाका सहजकतााहरुको प्रोत्साहर्को िावग संवघय सरकारिे
प्रदार् गरे को रु ८ हजार तिबर्ार्र्ा रु ७ हजार थप गरी न्यनर्तर् पाररश्रवर्क सनवर्विततािाई वर्रन्तरता ददईएको
छ । आददिासी जर्जातीको िाहुल्यता रहेको यस गाउँ पाविका र्ा उर्ीहरुको भार्ा संस्कृ वत संरक्षर्को वर्वम्त जर्वप्रय
वपपिभञ्ज्याङ आ.वि., बाहुँर्ा र्गर भार्ा कक्षा सञ्चािर्को वर्रन्तरताको व्यिस्था वर्िाएको छन । साथै अन्य
विद्याियको क्षर्ता िृवि तथा शैवक्षक गनर्स्तर अवभबृविको वर्वम्त आिश्यक बजेट व्यिस्था वर्िाएको छन । विद्यािय
व्यबस्थापर् सवर्वत, प्र.अ. तथा िेखा कर्ाचारीिाई

ताविर्को िावग िजेटको व्यिस्था वर्िाएको छन । साथै

विद्याथीिाई अवतररक्त बाह्य दक्रयाकिापर्ा सर्ेत सदक्रय गराउर् तथा उत्कृ ष्ट वशक्षक, वबिाथी तथा वबिाियिाई
प्रोत्साहर्का िावग आिश्यक बजेट व्यिस्था वर्िाएको छन ।
स्िास््य
३६.

यस गाउँ पाविका अन्तगात सबै स्िास््य चौकीर्ा अवत आिश्यक और्विहरु को सहज उपिब्िता तथा गाउँ पाविका
वभिका सबै स्िास््य चौकीहरुर्ा आगावर् आ.ि र्ा ल्याब स्थापर्ा हुर्े गरर बजेट विवर्योजर् गरे को छन । साथै
आकवमर्क रुपर्ा विरार्ीिाई उच्च स्तरको स्िाश््य के न्र र्ा िैजार्को वर्वम्त एम्िनिन्े स संचािर्र्ा आई सेिा प्रिाह
गरररहेको छ । र्वहिा स्िास््य स्ियं सेविकािाई प्रोत्साहर्का िावग रु ९ िाख साथै सरसर्ाई कायाक्रर्को वर्वम्त
आिश्यक बजेट व्यिस्था वर्िाएको छन ।

३७.

विरुिा गाउँ पाविका िडा र्ं. ६ र्ा रहेको वचन्नेबास स्िास््य चौकी भिर् िाई गाउँ पाविका स्तरीय अस्पतािको रुपर्ा
विकास गर्ा भिर् पूिाािार थप र सनिार को िावग संवघय सरकार र्ार्ा त शशता अर्नदार्र्ा रु. १ करोड बजेट व्यिस्था
गरे को छन ।

अध्यक्ष र्होदय,
र्वहिा बािबाविका जेष्ठ र्ागररक
३८.

िवक्षत िगाको क्षर्ता विकास, सार्ावजक उत्थार्, सर्ािेशीकरर्, िवक्षत कायाक्रर्को वर्वम्त बजेटको व्यिस्था गरे को छन
। दवित िगा, अशक्त अपाङ्ग, जेष्ठ र्ागररक, आददिासी जर्जाती, िैवङ्गक रुपर्ा वपछवडएको िगा, र्वहिा विकास
तथा बािबाविका सम्बवन्ि कायाक्रर्को वर्वम्त आिाश्यक बजेटको व्यिस्था वर्िाएको छन

३९.

दवित, आददबासी जर्जावत, गररब तथा आर्थाक र सार्ावजक रुपिे पछावड परे का यनिाहरुिाई सरकारी सेिार्ा
आकर्र्ात गरी एक टोि एक सरकारी जावगर कायाक्रर् संचािर् गर्ा आिास्यक बजेटको ब्यािस्था गरे को छन ।

४०.

जेष्ठ र्ागररकका ज्ञार् वसप तथा अर्नभिहरु र्याँ पनस्तार्ा पनस्तान्तरर् गर्ाको िावग िैर्ावसक रुपर्ा हरेक िडार्ा जेष्ठ
र्ागररक संग एक ददर् कायाक्रर् सञ्चािर् गर्ा आिस्यक बजेटको ब्यिस्था गरे को छन ।
युिा तथा खेिकुद

४१.

यनिा िगार्ा उिर्वशिता जागृत गराउर्को वर्वम्त यनिा आयआजार् कायाक्रर् र यनिा स्िरोजगार कायाक्रर्को वर्वम्त
आिश्यक बजेट व्यिस्था वर्िाएको छन । गत आ.ि.देखी सनरु भएको प्रिार्र्न्िी रोजगार कायाक्रर्िाई स्थार्ीय तहका
योजर्ा तथा कायाक्रर्र्ा आबि गदै िैजार् आिश्यक व्यिस्था वर्िाईर्ेछ । प्रिार्र्न्िी रोजगार कायाक्रर्को िावग
गाउँ पाविकािे साझेदारी गर्ा को िावग रु. ८ िाख बजेट प्रस्ताि गरे को छन । खेिकन द विकास को वर्वम्त अध्यक्ष कप
खेिकन द तथा राट्रपवत रवर्ङ वशल्ड प्रवतयोवगताको वर्वम्त रु १५ िाख बजेट व्यिस्था गरे को छन । विवभन्न खेि र्ैदार्
वर्र्ाार् र स्तरोन्नतीको िावग आिश्यक बजेट व्यिस्था गरेको छन ।
संस्थागत सनशासर् सेिा प्रबाह

४२.

गाउँ पाविका िगायत अन्तगातका कायााियर्ा कर्ाचारी दरबन्दी व्यािस्थापर् गर्ा यसै आर्थाक बर्ार्ा O & M
Survey गर्ा आिस्यक बजेटको ब्यिस्था गरे को छन ।

४३.

कायााियका कार् काबााहीिाई सनचर्ा प्रविविर्ैिी बर्ाई विद्यनवतय सनशासर् अवभबृवि गर्ाको वर्वम्त आिश्यक बजेट
व्यबस्था वर्िाएको छन ।

४४.

जर्ताका गनर्ासाहरु प्रत्यक्ष रुपर्ा सम्बोिर् गर्े प्रयोजर्को वर्वम्त जर्तासँग जर्प्रवतवर्िी कायाक्रर् सञ्चािर्र्ा
ल्याउर् आिश्यक व्यिस्था वर्िाएको छन । साथै योजर्ा संचािर्र्ा सहयोग होस भन्ने उदेश्यिे उपभोक्ता सवर्वतिाई
ताविर्को व्यिस्थाको िावग िजेटको व्यिस्था वर्िाएको छन ।
विपद् व्यिस्थापर्

४५.

र्ददजन्य जि उत्पन्न प्रकोप वर्यन्िर्को िावग संवघय सरकार बाट विशेर् अर्नदार्को रुपर्ा विरुिा गाउँ पाविकाका
र्नख्य खोिाहरु बास्तारा खोिा, म्याङ खोिा तथा ज्याग्दी खोिा र्दी वर्यन्िर्को िावग रु १ करोड बजेट व्यिस्था
गरे को छन । प्रकोप व्यिस्थापर्को िावग रू १५ िाख र आकवस्र्क पररवस्थवतजन्य वर्र्ाार् उिारको िावग रू १५ िाख
बजेटको व्यिस्था वर्िाएको छन ।
अध्यक्ष र्होदय,

४६.

आगार्ी आर्थाक िर्ाका िावग क्षेिगत रुपर्ा प्रस्तावित आयोजर्ा तथा कायाक्रर्हरूिाई छन ट्टाछन ट्टै अर्नसूचीर्ा प्रस्तनत
गरे को छन । विस्तृत वििरर् अर्नसूचीहरूबाट विर् सदकर्ेछ ।

अध्यक्ष र्होदय,
प्रस्तनत बजेट तजनार्ाको िावग र्ागा वर्देशर् गर्नाहुर्े गाउँ पाविका अध्यक्ष ज्यू, गाउँ र िवस्तहरुर्ा योजर्ा छर्ौट गर्ा
सहयोग पनयााउर्े िडा अध्यक्ष ज्यू, कायापाविका सदस्य ज्यूहरु, िडा सदस्य ज्यूहरु, राजर्ैवतक दिहरु, र्ागररक सर्ाज,
विवभन्न संघ संस्थाहरु, पिकार वर्िहरु सबै क्षेिका विवशष्टीकृ त र्हार्नभािहरु एिं राष्ट्र सेिक कर्ाचारीहरुर्ा हार्दाक
िन्यिाद व्यक्त गर्ा चाहान्छन ।
प्रस्तनत आर्थाक ऐर् तथा वबवर्योजर् ऐर्र्ा व्यिस्था भएको र्ीवत, कायाक्रर् र बजेटिाई गाउँ सभाबाट पारीत गरी
प्रस्तनत बजेटको सर्ि कायाान्ियर्र्ा सकारात्र्क सहयोग गर्नाहुर् सम्पनर्ा गाउँ सभा सदस्यज्यूहरुिाई हार्दाक अर्नरोि
गदाछन । साथै बजेटको सर्ि कायाान्ियर्को क्रर्र्ा आिश्यक सहयोगको िावग राजर्ैवतक दिहरु, विवभन्न संघ
संस्थाहरु, पिकार वर्िहरु, सबै क्षेिका विवशष्टीकृ त र्हार्नभािहरु एिं राष्ट्र सेिक कर्ाचाररहरुर्ा विशेर् अर्नरोि गदाछन
। िन्यिाद ।
भगिती शर्ाा
उपाध्यक्ष
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