सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको गाउँ िभाको बैठकमा २०७६ अिार १० गते सिरीजङ्घा
गाउँपासिकाको अध्यक्ष श्रीमान टिका राम गुरुङिे प्रस्तुत गनुु भएको

आसथुक वर्ु २०७६/०७७ को बजेि बक्तव्य

सिरीजङ्घा गाउँपासिका

गाउँ कायुपासिकाको कायाुिय
ु
तेल्िोक, ताप्िेजङ

१ नं. प्रदे श, नेपाि
1

उपस्स्थत िम्पुर्ु महानुभावहरु,
1. नेपािको िं टवधान तथा स्थानीय िरकार िं चािन ऐनको ममु अनुरुप यि सिरीजङ्घा गाउँपासिका,
गाउँकायुपासिकाको अध्यक्ष म टिकाराम गुरुङ आगामी आ.व. २०७६/७७ को बजेि यि गररमामय
सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको गाउँिभामा प्रस्तुत गरररहँदा गौरव महशूि गरररहेको छु । यि अविरमा
सिरीजङ्घा गाउँपासिका र व्यस्क्तगत रुपमा नेपािको िं घीय िोकतास्रिक गर्तरिका िासग नेपािी
जनतािे पिकपिक गदै आएको एसतहासिक जनआरदोिन, िशस्त्र आरदोिन, जनजाती आरदोिन
िगायतका आरदोिनहरुको स्मरर् गदै िोकतरिको स्थापनाथु शटहदहरुको त्याग र वसिदानिाई
उच्च िम्मान गदुछ।
2. 'िमृद्द नेपाि िुखी नेपािी' भन्ने राटिय िक्ष्य, 'स्वच्छ, िुखी र िमुन्नत प्रदे श' भन्ने प्रादे स्शक िक्ष्य
प्राप्तीका िासग 'िुखी गाउँवािी, िमृद्द गाउँपासिका' बनाउने हाम्रो गाउँपासिकाको गरतव्य रहने छ।
3. २ वर्ीय स्थानीय िरकार िञ्चािन अवधीको आगामी ददनमा िकारात्मक िमीक्षा तथा िटह
मुल्याङकन गदे अबका ददनहरुमा टहमािी टवकि भौगोसिक अवस्स्थतीमा रहेको यि गाउँपासिकाका
िवुिाधारर् जनतािे टवगतमा िमेत अनुशरर् गररएको र थप ददगो िुशािन िटहत प्रत्यक्ष अनुभ ुत
गने िहभासगता मुिक योजना तजुम
ु ा गने, स्थानीय योजना तजुम
ु ा िाथै कायाुरवयनमा प्रत्यक्ष िहभागी
गराउने, मागमा आधारीत मािो िुहाँउदो कायुक्रम, िुक्रे बजेि युक्त कायुक्रमहरुिाई सनरुत्िाटहत
गने तथा ददगो टवकाििाई स्थायी िं स्थागत स्वरुप ददने प्रवृतीका गसतटवधीहरु िञ्चािन गरी यि
क्षेिका प्रत्येक नागररकहरुको गररबी दुर गनु ठोि रर्नीसत िटहतको वातावरर् सनमाुर् भएको छ।
4. मैिे आ.व. २०७६/०७७ को बजेि तजुम
ु ा गदाु नेपािको िं टवधान र अनुिूस्च ८ र ९ मा
उस्ल्िस्खत स्थानीय तहको एकि तथा िाझा असधकारको िुस्च िटहत, िं घीय िरकारिे अंसगकार
गरे को आवसधक योजनािे सिएका नीसत तथा प्राथसमकताहरु, आसथुक तथा टवत्तीय नीसतहरु, प्रादे स्शक
िरकारिे अंसगकार गरे को आवसधक योजनािे सिएका नीसत तथा प्राथसमकताहरु, आसथुक तथा टवत्तीय
नीसतहरु, स्थानीय िरकार िं चािन ऐन, २०७४ र यििे व्यवस्था गरे का प्रावधानहरु, िं स्घय तथा
प्रादे स्शक बजेि वक्तव्यहरु, सिरीजङ्घा गाउँपासिकाद्वारा तजुम
ु ा तथा सनमाुर् गररएका आवसधक योजना,

2

स्थानीय कानुन, सनयम, कायुटवधी, सनदे स्शकाहरु िटहत गाउँपासिका गाउँकायुपासिकाका िदस्यहरु,
गाउँिभाका िदस्यहरु, नागररक िमाज, बुदद्दजीवी, सनजी क्षेि, िं घ िं स्थाबाि प्राप्त भएको िुझाब
िगायतिाई ध्यान ददई बजेि तजुम
ु ा गरे को छु ।
5. मैिे यि आसथुक वर्ुको बजेि तजुम
ु ा गदाु आसथुक टवकाि तथा गररबी सनवारर्मा प्रत्यक्ष योगदान
पु-याउने, उत्पादन मुिक तथा सछिो प्रसतफि प्राप्त गनु िटकने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र
रोजगारी बढ्ने, स्थानीय वासिरदाको िहभासगता जुट्ने, स्वयमिेवक पररचािन गनु िटकने तथा िागत
कम गने, कृटर् उत्पादनमा वृदद्द हुने तथा िहयोग पु-याउने योजना तथा कायुक्रमहरु छनौि गने ,
स्थानीय स्रोत िाधनको असधकतम प्रयोग गने, वातावरर् िं रक्षर् तथा िम्वद्दुन र जिबायु पररवतुन
अनुकुिता िहयोग पु-याउने प्रकारका योजनाहरु िञ्चािन गने जस्ता टवर्यिाई टवशेर् प्राथसमकता
ददई बजेि तजुम
ु ा गरे को छ।

उपस्स्थत िम्पुर्ु महानुभावहरु,
अब म गाउँपासिकाको आसथुक अवस्था अवस्था िं स्क्षप्त रुपमा चचाु गनु चाहरछु ,
6. आसथुक वर्ु २०७५/०७६ मा िं स्घय, प्रादे स्शक टवसभन्न अनुदान तथा मौज्दान गरी जम्मा रु
३६,६१,११,८९५।–(अक्षरे पी छस्त्ति करोड एक िठ्ठी िाख एघार हजार आठ िय परचानब्बे)
मािको प्रक्षेपर् गररएकोमा रु. ११,१५,००,०००।–( अक्षरे पी एघार करोड परर िाख) टवत्तीय
िमासनकरर्को

रुपमा

प्राप्त

भई

वडा

तथा

गाउँपासिकास्तररय

२२८

जम्मा

योजना

तथा

कायुक्रमहरुमा बजेि टवसनयोजन गररएको सथयो। स्मरर् रहोि: उक्त टवत्तीय िमासनकरर् रकम
अथाुत रु. ११,१५,००,०००।–(अक्षरे पी एघार करोड परर िाख) गाउँपासिकाको टवकाि िम्बद्द
क्षेिमा प्रत्यक्ष िगानी योग्य रकम रहेको सथयो।
7. आ.व. २०७५/०७६ को अरत्यिम्ममा गाउँपासिकाको कृटर् क्षेिको वाटर्ुक औित वृदद्ददर
(प्रसतशत) ३% र गैर कृटर् क्षेिको वाटर्ुक औित वृदद्ददर (प्रसतशत) १.१ % रहेको छ। त्यिै गरर
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गाउँपासिकाको वाटर्ुक औित रोजगार वृदद्ददर (प्रसतशत) २.९ रहेकोमा मानव टवकाि िुचकांक
०.४९४ रहेको छ।
8. गाउँपासिकाको केरर तेल्िोकमा आ.व. २०७५/०७६ अरत्यिम्म राटिय स्तरको वास्र्ज्य वैंक
नेपाि वैं क सिसमिे ड िं चािनमा आएको छ।
ँ ै टवकाि र उन्नसत" भन्ने िक्ष्य अनुरुप
9. "िहभासगतािँगै आसथुक िबिता वृदद्द, िहकाररता िग
गाउँपासिकामा आ.व. २०७५/०७६ अरत्यिम्म १८ िहकारी िं स्थाहरु टक्रयास्शि रहेको छ, जििे
प्रत्यक्ष रुपमा स्वरोजगारको अवस्था सिजुना गररददएको छ।
10. गाउँपासिकाको आ.व. २०७५/०७६ मा अद्यावसधक गररएको टववरर् अनुिार गाउँपासिका
जनिङख्या १६३६८ पुगेको छ। गाउँपासिकामा वाह्रै मटहना िं चािन हुने कच्ची िडक ४४.२२
टक.मी. रहेको छ भने अरतरगतका वडाहरुमा िं चासित िघु जिटवद्युत पररयोजनावाि कुि ३४७
टक.वा. जिटवद्युत उत्पादन भईरहेको छ।
उपस्स्थत िम्पुर्ु महानुभावहरु,
अब म गाउँपासिकाको आगामी वर्ु २०७६/०७७ को उद्देश्य र प्राथसमकता प्रस्तुत गनु अनुमती
चाहरछु । बजेिका उद्देश्य सनम्न

अनुिार रहेका छन।

क. िमता, िमानता र रयायपुर्ु टवतरर्िटहतको िमाज सनमाुर् गदै आसथुक, िामास्जक, वातावरर्ीय
तथा शािटकय पद्दती रुपारतरर् गनु।
ु
ख. िवु िुिभ आधारभुत पूवाुधार सनमाुर्, उत्पादनशीि एवम मयाुददत रोजगारी, िामास्जक-आसथुक
रुपारतरर्, उच्च तथा ददगो आसथुक वृदद्द र गररवी सनवारर् गरी िमृदद्दको आधारहरु सनमाुर्
गनु।
ु
ग.

;fdflhs Gofo tyf, u'0f:t/Lo tyf hjfkmb]xL ;fj{hlgs ;]jf / :j:y tyf
;Gt'lnt jftfj/0f sfod u/L gful/snfO{ kl/is[t / dof{lbt hLjgsf] cg'e"lt
lbnfpg' .
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11. उपयुक्त
ु उद्देश्य हासिि रन न यि बजेिका प्राथसमकताका क्षेिहरु सनम्नानुिार प्रस्तुत गरे को छू ।

क.

s[lifsf] Joj;foLs/0f, ko{6g tyf ;]jf If]qsf] ljsf;, ;fgf tyf 3/]n' pBf]u
Pj+ Jofkf/ Joj;fosf] k|j4{gaf6 /f]huf/d"ns :yfgLo cy{tGqsf] ljsf; eO{
ufpFkflnsfjf;Lsf] /f]huf/L / cfo :t/df ;'wf/,

ख.

u'0f:t/Lo lzIff, ;j{;'ne :jf:Yo Pj+ kf]if0f, :jR5 lkpg] kfgL tyf
;/;kmfOsf] ;'ljwfdf kx'Fr / o'jf Pj+ v]ns'b ljsf; tyf k|j4{gsf ;fy} n}lËs
;dfgtf, ;fdflhs ;dfj]zLs/0f ;'lglZrt u/L ufpFkflnsfjf;LnfO{ cfwf/e"t
;fdflhs ;]jf, ;+/If0f / ;'/Iffsf] pknAwtf,

ग.

cfwf/e"t tyf u'0f:t/Lo ef}lts Pj+ ;fdflhs k"jf{wf/sf] lgdf{0f, :t/f]Gglt /
dd{t ;Def/af6 ufpFkflnsf ljsf;df ultzLntf cfO{ ufpFkflnsfjf;Lsf] ;]jf
tyf ;'ljwf k|flKt, kx'Fr / k|jfxdf ;xhtf,

घ.

jg, jGohGt', h}ljs ljljwtf tyf e" tyf hnfwf/ If]qsf] ;+/If0f, ljsf;,
;+j4{g, k|j4{g / lbuf] pkof]u ub{}, ljkb\ Joj:yfkg Pj+ hnjfo' kl/jt{g
cg's"ng tyf Go"gLs/0f pkfosf] cjnDagaf6 jftfj/0fd}qL ljsf; eO{ xl/t,
;kmf pHofnf] / a:gof]Uo Jojl:yt ufpFkflnsf lgdf{0f,

ङ.

ljlw / k|lqmofsf] lgdf{0f, r':t tyf k|efjsf/L ;+u7g ;+/rgf / Ifdtf ljsf;,
;fj{hlgs, lghL, ;xsf/L, u};; tyf ;fd'bflos ;fem]bf/LnfO{ k|j4{g ub{} ;]jf
k|jfx ;'lglZrttf,

च. िैं सगत िमानता, मटहिा िशस्क्तकरर्, िैं सगक मुिप्रवाहीकरर् र मटहिा िहभासगता वृदद्द
गने नीसतिाई प्रोत्िाहन,
छ.

cfGtl/s / afXo ;|f]t ;fwgsf] pRrtd k|of]u ub{] k|ljlwd}qL s/ tyf cfly{s
k|zf;gsf] dfWodaf6 ljQLo cg'zf;g sfod eO{ :yfgLo ;'zf;gsf] k|Tofe"t,
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उपस्स्थत महोदयहरु,
अब म टवत्त हस्तारतर्को रुपमा गाउँपासिकािाई िं स्घय तथा प्रदे श िरकारबाि प्राप्त टवटवध अनुदान तथा
वजेिको िमरन  टववरर् प्रस्तुत गनु अनुमसत चाहरछु ।
12. नेपािको िं टवधान, अरतर िरकारी टवत्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, राटिय प्राकृसतक स्रोत तथा टवत्त
आयोगको मापदण्डको आधारमा िं स्घय िरकारबाि टवस्त्तय िमानीकरर् अनुदानको रुपमा रु.१०
करोड ९६ िाख र राजश्व वाँडफाँड अरतरगत रु. ७ करोड २६ िाख िटहत रु. १८ करोड २२
िाख प्राप्त भएको छ। सनस्ित गररएका असनवायु रुपमा िं चािन गररनुपने कायुक्रम िं चािानाथु
िशतु अनुदानको रुपमा रु. १७ करोड ६३ िाख िं स्घय िरकारको अनुदान िटहत कुि रु. ३५
करोड ८५ िाख िं स्घय अनुदान प्राप्त गरे को छ।
13. िं टवधानद्वारा सनस्ित गररएको ३ तहको िरकार अनुरुप प्रदे श िरकार िटहतको िाझा असधकारका
िूची िटहतको अभ्याििाई िाथुक रुप ददन प्रदे श िरकारद्वारा टवस्त्तय िमानीकरर् अनुदानको
रुपमा रु. ६९ िाख ७० हजार र िवारी िाधन करको वाँडफाँड अरतरगत रु. ३४ िाख ९४
हजार िटहत कुि रु. १ करोड ४ िाख ६४ हजार प्रदान गरे को छ। िं स्घय िरकार र प्रादे स्शक
िरकारद्वारा प्रदान गररएको िबै प्रकृतीका अनुदान िटहत कुि रु. ३६ करोड ८९ िाख ६४
हजार ४ िय माि गाउँपासिकाका आ.व. २०७६/७७को बजेि स्रोतको रुपमा प्राप्त भएको
टववरर् प्रस्तुत गदुछु।
14. आसथुक वर्ु २०७६/०७७ को राजश्व कर तथा गैर करको स्रोत, दर, िं किन तथा प्रशािन
आसथुक टवधेयक २०७६ मा व्यवस्था भए बमोस्जम हुन।
े टवसनयोजन टवधेयक, २०७६ र आसथुक
टवधेयक, २०७६ िमेत यिै िम्मासनत िभामा पेश गरे को छु ।
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उपस्स्थत िम्पुर्ु महानुभावहरु,
अब म क्षेिगत कायुक्रम तथा टवसनयोजन प्रस्ताव प्रस्तुत गनु अनुमसत चाहरछु ।

कृटर् िम्बरधी व्यवस्था:
ँ ै आएको िबैमा टवददतै
15. गाँउपासिकाको मुख्य रोजगारी र जीटवकोपाजुनको रुपमा कृटर् क्षेि रहद
छ। तिथु कृटर् क्षेििाई ठोि आयमुिक तथा रोजगार मुिक क्षेिको रुपमा टवकाि गदै िमुहमा
आधाररत फिफुि खेती, तरकारी खेती, तथा पशुपािनिाई प्रोत्िाटहत गरर उत्पाददत फिफुि पशु
पंक्षी तथा तरकारीहरुको व्यबस्स्थत बजार प्रबधुन गनुका िासग कृटर् तथा पयुिन रर्नीसत तजुम
ु ा
गररएको िरदभुमा कृर्क टहत मुखी कायुक्रमहरु िं चािनमा ल्याई खाद्य िम्प्रभता
िटहतको कृटर्
ु
क्षेििाई गाउँपासिकाको आसथुक कृयाकिापिं ग आबद्घ गने व्यवस्था समिाएको छु ।
16.

:yfgLo ;DefJotfsf] cfwf/df pTkfbgof]Uo gub] afnL tyf kz'kfngdf cfw'lgs
k|ljlwsf] k|of]u / Joj;foLs/0fnfO{ a9fjf lbFb} pTkfbg tyf pTkfbsTjsf] clej[l4
ul/g]5 .

17.

Joj;flostfsf] cfwf/df pTkfbg / pTkfbsTj a9fpg s[ifsx¿sf] ;Lk clej[l4 /
k|ljlwdf kxF'r lj:tf/ ug{ sfo{qmlds / ;+:yfut ;'wf/ ul/g]5 .

18.

s[lifdf ofGqLs/0f, k|ljlw cg';Gwfg / k|ljlw x:tfGt/0f u/L Joj;foLs/0f ug{ z}lIfs,
u}/;/sf/L / lghL If]q;Fu ;xsfo{

19.

गने व्यवस्था समिाएको छु

.

s[lifsf] Joj;foLs/0fdf pGgt aLplahg, dn, l;~rfO, 1fg, ;Lk / k|ljlw cflb h:tf
ljifodf ;/sf/L, u}/;/sf/L, lghL tyf ljsf; ;fem]bf/sf] ;d]t k|fljlws ;xof]u
h'6fO{ ;d'lrt ;+oGqsf dfWodaf6 s[ifsdf k'¥ofOg] Joj:yf ldnfOg]5 . pQm sfo{
;~rfngdf ;3L+o / k|b]z ;/sf/;Fu ;d]t cfjZos ;dGjo / ;xsfo{
समिाएको छु

20.

गने व्यवस्था

.

pTkfbgd"ns s[lif pBf]u tyf ;xsf/L ;+:yfx¿sf] ljsf; u/L pTkfbg, pTkfbsTj,
ahf/Ls/0f, a|flG8ª / ;fd"lxs af}l4s ;DklQ ;[hgfnfO{ k|f]T;fxg ul/g]5 .
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21.

j8fdf ;|f]t s]Gb|x¿ :yfkgf u/L pko'Qm k|fljlws ;xof]uaf6 ;dodf g} aLplahg,
dnnufotsf s[lif ;fdu|L / kz' lrlsT;f ;]jfsf] pknAwtf/ k|;f/af6 s[lifssf] ;xh
kx'Fr :yflkt

22.

गने व्यवस्था समिाएको छु

.

;fgf, ;LdfGt ls;fg, dlxnf s[ifs / ljkGg ju{nfO{ ;x'lnot cg'bfg, k|ljlw, k|fljlws
1fg / k|;f/df ;xh kx'Fr :yfkgf ul/g'sf ;fy} s[lifof]Uo e"ld o:tf s[ifsnfO{
sa'lnotdf ;d]t pknAw u/fpg] Joj:yf u/L k|fljlws ;]jf / 6]jf lbOg]5 .

23.

j}b]lzs /f]huf/af6 kms]{sf s[ifssf] 1fg, ;Lk / cg'ejnfO{ k|of]u ug]{ plrt jftfj/0f
l;h{gf u/L ;x'lnot ¿kdf /fHoaf6 k|bfg ul/g] ;]jf pknAw u/fpg] ;xhLs/0f
ul/g]5 .

24.

s[lif k|lalws sf] Joj:yf, kz' :jf:Yo sfo{qmd ;+rfng, ls6gf;s cf};lw lgz'Ns
pknAw nufotsf sfof{qmd

गने व्यवस्था समिाएको छु ।.

25. यिका िासग गाउँपासिका अरतरगत कृटर् िेवा शाखा द्वारा िं चािन गररने कायुक्रम अरतरगत रु.
३५ िाख र पशु िेवा शाखा द्वारा िं चािन गररने कायुक्रम अरतरगर रु. १५ िाख गरर जम्मा
रु. ५० िाख रुपैया टवसनयोजन गरे को छु ।िं स्घय िरकारद्वारा िशतु अनुदान स्वरुप प्राप्त भएको
रु. २८ िाख ३२ हजार सनयोस्जत कायुक्रमहरु िफिताका िाथ िम्पन्न गने व्यवस्था गरे को
छु ।मैिे टवसनयोजन गरे को र िं स्घय िरकारद्वारा प्रदत्त िशतु टवसनयोस्जत बजेि िटहत कुि रु.
७८ िाख ३२ हजार कृटर् तथा पशु क्षेिमा टवसनयोजन गरे को जानकारी गराउन चाहरछु ।

िहकारी िम्बरधी व्यवस्था
26.

;xsf/LnfO{ /f]huf/L k|j4{g / lbuf] hLjgofkgsf cfwf/sf ¿kdf lj:tf/ ul/g]5.
;xsf/LnfO{ /f]huf/L k|j4{g / lbuf] hLjgofkgsf cfwf/sf ¿kdf lj:tf/ ul/g]5.

27.

:yfgLo pTkfbg tyf cTofjZos j:t'x¿sf] cfk"lt{ tyf ahf/Ls/0fdf ;xsf/L
;+:yfx¿nfO{ lqmofzLn t'NofOg]5 . :yfgLo pTkfbg tyf cTofjZos j:t'x¿sf] cfk"lt{
tyf ahf/Ls/0fdf ;xsf/L ;+:yfx¿nfO{ lqmofzLn t'NofOg]5 .
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28. गाउँपासिकाको आसथुक टक्रयास्शिता असभवृदद्द गरर नगदको आम्दानीमुिक चिायमान राख्न
गाउँपासिका सभि रहेको िहकारी िं स्था र िं स्थामा आबद्द िं चािक िसमतीका पदासधकारीहरुको
िहकारी िम्बद्द क्षमता असभवृद्दी कायुक्रमहरु िटहतिाई िम्बोधन गने गरर िेसमनार, गोष्ठी तथा
तासिमजरय कायुक्रम खचु एकमुष्ठ रु. ६ िाख टवसनयोजन गरे को छु ।
मटहिा बािबासिका तथा िमाज कल्यार् िम्बरधी व्यवस्था
29. टवकािका

हरे क चरर्, प्रटक्रया, योजना तथा आयोजनाहरुमा

dlxnf, afnaflnsf,

;dfhdf ;fdflhs tyf cfly{s ¿kn] sdhf]/ ju{, cNk;+Vossf d'2fnfO{
d"nk|jfxLs/0f u/L ;dfj]zL ;xeflutf ;'lglZrt
30.

हुने व्यवस्था गरे को छू।

;a} k|sf/sf lx+;fx¿ Go"gLs/0f u/L 3/]n' Pj+ ;fdflhs lx+;fnfO{ sfg'g adf]lhd
b08gLo agfpg] ljz]if sfo{qmd ;~rfng ul/g]5 .
रयाटयक

िसमतीमा

गाउँपासिकाका

उपाध्यक्ष

िटहत

त्यिको िासग गाउँपासिकाको
िसमतीका

पदासधकारी

तथा

वडाध्यक्षहरुिाई िमयिापेक्षा मटहिा टहं िा जरय तथा अरय कानुनी क्षमती असभवृदद्दका
िागु िमेत बजेि टवसनयोजन गरे को छु ।
31.

lgs[i6 afn>dsf] cGTo u/L cgfy tyf ljkGg afnaflnsfx¿sf] plrt Joj:yfkgåf/f
pgLx¿sf] lzIff, :jf:Yodf kx'Fr nufotsf ;Dk"0f{ ljsf;sf cj;/x¿df ;dfj]z
ul/g]5.

32.

;dfhdf /x]sf ;a} k|sf/sf lje]b, 5'jf5"tsf] cGTo u/L o; k|sf/sf] Jojxf/nfO{
b08gLo agfpg], ;r]tgf Pj+ ;b\efj lj:tf/ ug]{ sfo{qmd ;~rfng
समिाएको छु

33.

गने व्यवस्था

.

Ho]i7 gful/s, km/s Ifdtf ePsf,

व्यस्क्तहरुिाई गाउँपासिकाबाि सनयसमत रुपमा

उपिब्ध गराउदै आएको पररचयपि टवतरर् प्रर्ािी अझ च ुस्त तरदरुस्त रुपमा टवतरर्
गने व्यवस्था समिाएको छु । फरक क्षमता भएका व्यसतहरु टवशेर् गरर 'ग' र 'घ' वगुका
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व्यसतहरुिाई गाउँपासिकािे दददै आएको सनवाुह भत्ता आगामी वर्ु पसन

सनररतर गने

व्यवस्था समिाएको छु ।
34.

Ho]i7 gful/snfO{ ;fj{hlgs oftfoft nufotsf cGo sfo{qmd dfkm{t
पाउने वातावरर् सिजुना गरर उनीहरुिे पाउने िुटवधा िुसनस्ित

35.

िहुसियत

ul/g]5 .

;a} dlxnfx¿ ljz]if ¿kn] cfly{s / ;fdflhs ¿kdf ljkGg / cNk;+Vos dlxnfsf]
;fdflhs, cfly{s ;zQmLs/0f ub}{ dlxnfsf] ;fdflhs cfly{s :t/ dfly p7fpg'sf
;fy} ltgLx¿sf] d"ne"t clwsf/ ;'lglZrt ul/g]5, n}lËstfdf cfwfl/t ;a} k|sf/sf
lx+;f, e]befj / alxis/0fsf] cGTo ul/g]5 . /fhgLlts, cfly{s, ;fj{hlgsnufot
;Dk"0f{ lg0ff{os txdf dlxnf, blnt tyf ;LdfGts[t ;d'bfosf] ;fy{s / ;dfg kx'Frsf
nflu ;dfg cj;/x¿sf] l;h{gf ul/g]5 .

36.

n}lËs lx+;flj?4 z"Go ;xgzLntfsf] gLlt cjnDag ul/gsf ;fy}, ;fdflhs e]befj /
alxis/0f cGTosf] nflu lg/f]wfTds Gofodf ;xh kx'Fr / ;+/If0ffTds pkfox¿
cjnDag ul/g]5 .

37.

cfly{s ;fdflhs ¿kn] ljkGg ju{ tyf dlxnfsf] nflu cfocfh{g, Ifdtf ljsf; /
;zQmLs/0f ug]{ sfo{qmdx¿ sfof{Gjogdf NofOg]5 .

38. गाउँपासिकाका

ue{jtL dlxnf Pj+ gjhft lzz'x?sf nflu

अस्घल्िो आ.व.मा व्यवस्था

गररएको पोर्र् िुसनस्ितताको िासग गररएको व्यवस्था अरतरगत रु. १८ िाख यि
आ.व.मा िमेत सनररतरता हुने व्यवस्था समिाएको छु ।
39. िमरन मा उल्िेस्खत कायुक्रमरु सनयसमत िं चािन गने वातावरर् सिजुना गदै मटहिा, बािबासिका,
ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्ग एवं िस्क्षत बगुको िासग एकमुष्ठ रु. ४५ िाख टवसनयोजन गरे को छु ।
उपस्स्थत महोदयहरु,
अब म िामास्जक क्षेिको कायुक्रम तथा बजेि प्रस्ताव प्रस्तुत गनु अनुमसत चाहरछु ।
स्शक्षा िम्बरधी व्यवस्था:
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40.

lzIffdf ;a}sf] ;dtfd"ns / ;xh kx'Fr

िुसनस्ितताका िासग

ufpFkflnsf If]qdf lgMz'Ns

tyf clgjfo{ cfwf/e"t tyf lgMz'Ns u'0f:t/Lo dfWolds lzIffdf afnaflnsfx¿sf]
;dtfd"ns / ;xh kx'Fr tyf lg/Gt/tf ;'lglZrt ul/g]5।
41.

u'0f:t/Lo k|fljlws tyf Jofj;flos ;Lkd"ns lzIffdf nufgL / kx'Fr lj:tf/ ul/g]5 .

42.

ljBfyL{x¿sf] ;+Vofsf] cfwf/df k|ljlwd}qL, afnaflnsfd}qL, ckfËd}qL sIffsf]7f,
आजको बािबासिका

k':tsfno, tyf k|of]uzfnf lgdf{0f, ljsf; / :t/f]Gglt ul/g]5 .

भटवष्यका कुशि नेतत्ृ व हुन भन्ने मारयता अनुरुप गाउँपासिका अरतरगतका टवद्याियहरु
जनचेतना मुिक बािमैिी वातावरर् सनमाुर् गनु रु. १५ िाख बजेि टवसनयोजन गरे को
छु ।
43.

lzIff k|zf;gdf lg/Gt/ ;'wf/sf ;fy} Joj:yfksLo Ifdtf clej[l4 u/L z}lIfs
k4ltdf gjk|jt{g / ;'zf;gnfO{ pTk|]l/t / ;+:yfut ul/g]5 .

यिका िासग रु. १५

िाख व्यवस्था गरे को छु ।
44.

lzIff k|zf;gdf k|efjsfl/tf Nofpg /fli6«o / :yfgLo gLlt / dfgssf cfwf/df
ljBfno ;+Vof, lzIfs ljBfyL{ cg'kft, lzIfs b/aGbL ldnfg ul/g]5 .

िाथै टवद्याथीका

पढ्न पाउने असधकार िुसनस्िताको िासग शुरय दरबरदी स्स्थत टवद्याियहरुमा सनजी
स्शक्षकहरुिाई ददईदै आएको अनुदान स्वरुप एकमुष्ठ रु. ३० िाख टवसनयोजन गरे को
छु ।
45.

kof{Kt sIffsf]7f, vfg]kfgL, v]ns'b d}bfg, zf}rfno, k':tsfno, vfg]kfgL, ejg,
फसनुचर

nufotsf cefj h:tf ;d:ofsf] ;dfwfgdf hf]8 lbOg]5 .

यिको िासग सिनाम

मा.टव.,सिनामिाई फसनुचर सनमाुर्का िासग रु. ५ िाख, सिकैचा आ.टव., सिकैचाको िासग
ठे िगाह्रो सनमाुर्का िासग रु. ८ िाख, फुररवा
ु आ.टव. नयाँभवन घेरावारा सनमाुर्का िासग
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रु. १० िाख, पासथभरा आ.टव. घेरावारा सनमाुर्को िासग रु. ८ िाख, भवानी प्रा.टव.को
खेिमैदान सनमाुर्को िासग रु. ५ िाख, राटिय मा.टव. को एच.टप.एफ. को नयाँ भवनको
दस्क्षर् पटि घेरावारा िटहत चेनगेि सनमाुर्का िासग रु. १३ िाख, याङपाङ आ.टव.को २
कोठे भवन सनमाुर्का िासग रु.८ िाख, सितिा आ.टव. खेिमैदान टवस्तारका िासग रु.२
िाख टवसनयोजन गरे को छु ।
46. अस्घल्िो आ.व.मा शुरुवात गररएको एि.ई.ई. र कक्षा ८ का

5fqj[QL Pj+ k'/:sf/ ;lxt ;Ddfg

h]x]gbf/ ljBfyL{nfO{

गने पररपाटििाई यि वर्ु पसन सनररतरता ददएको छु ।

47. नेपािमा बोसिने िम्पुर् ु भार्ा राटिय भार्ा हुन भन्ने िं वैधासनक मारयता अनुरुप टवगतमा

िं चािन हुँदै आएको आसनपान स्शक्षर् अध्यापनका िासग वडागत बजेि तफुबाि रु. २०
िाख ९२ हजार बजेि व्यवस्था गरे को छु ।

युवा तथा खेिकुद िम्बरधी व्यवस्था:
48.

æo'jf;Fu :yfgLo ;/sf/ ljz]if sfo{qmdÆ ;~rfng u/L pgLx¿sf] ;Lk, 1fg /
IfdtfnfO{ k|of]u ub{] :yfgLo ;/sf/sf] sfo{bIftfsf] clej[l4 ug{ k|of]u ul/g]5,।

49.

Jofj;flos ;Lk tyf pBdzLntfsf] ljsf; tyf >dnfO{ ;Ddfg ug{] jftfj/0fsf]
ljsf;sf ;fy} j}b]lzs /f]huf/tkm{sf] cfsif{0f 36fpg] u/L o'jf pBdzLntf sfo{qmd
;~rfng

गने व्यवस्था समिाएको छू।िं स्घय िरकार तथा प्रादे स्शक िरकारिँग िमरवय

गरी स्थानीय स्तरमै स्वरोजगार सिजुना गनु अस्घल्िो आ.व.मा िं चािन भएको प्रधानमरिी
रोजगार कायुक्रम सनररतरताको िासग नीसतगत व्यवस्था गरर थप बजेि माग गने व्यवस्था
समिाएको छु ।
50.

ljBfno lzIff;Fu v]ns'b cfa4 u/fO{

वडा तथा

sDtLdf jflif{s ! k6s cfof]hgf ul/g]5।
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ufpFkflnsf :t/Lo v]ns'b sfo{qmd

जिका िासग वडा स्तर खेिकुद कायुक्रमको

िासग ७ नं. वडा, खेवाङमा खेवाङ गोल्डकप, २०७६ िं चािनका िासग रु.३ िाख
अनुमोदन गरे को छु । िाथै खेिकुद टवकाि कायुक्रम अरतरगत गाउँपासिका स्तररय
'गाउँपासिका अध्यक्ष रसनङ स्शल्ड प्रसतयोसगता' तथा अरय खेिकुद िं चािनका िासग रु.
२५ िाख वजेिको व्यवस्था गरे को छु ।
स्वास््य जनिं ख्या तथा पोर्र् िम्बरधी व्यवस्था:
51.

:jf:Yo ;+:yfx¿sf] ef}lts k"jf{wf/sf] lgdf{0f, :t/f]Gglt / pks/0fx¿sf] h8fg tyf
bIf hgzlQmaf6 cfwf/e"t tyf u'0f:t/Lo :jf:Yo ;]jf k|j4{g ug]{

सिद्दारत अनुरुप

ु स्जल्िामै गाउँपासिका मध्ये पटहिो आफ्नै एम्बुिेरि िं चािन गनु िफि भएको
ताप्िे जङ
टववरर् जाहे र गनु चाहरछु िाथै चािु आ.व.मै प्राथसमक स्वास््य केररमा एक्ि रे िेवा
िमेत िं चािनमा आएको टववरर् प्रस्तुत गनु चाहरछु । िाथै उक्त एक्ि रे को सनयमीत
िं चािनका

िासग

हाि

भोसगरहे को

उजाु

िमस्या

हि

गनु आवश्यक

पने

टवद्युत

उपिब्धताको िासग स्थानीय टवद्युत टवतरर्कताुिँग उक्त िमस्या िमाधानको िासग
सनररतर

प्रयाि

जारर

रहे को

जानकारी

गराउन

चाहरछु ।अरय

वैकस्ल्पक

उजाुको

व्यवस्थापनका िासग प्रदे श िरकारिँग अनुदान माग गरी िम्झौताको प्रटक्रया िमेत अगासड
बटि िकेको छ्।
52.

k|To]s j8fdf aly{ª ;]G6/, :jf:Yo rf}sL,

िामुदाटयक स्वास््य ईकाई र

ltgnfO{

cfjZos klSs ejg, cGo k"jf{wf/, pks/0f, Nofa lj:tf/, :6«]r/, PS; /] ;]jfsf]
आ.व. २०७५/२०७६ मा ओिे खोप केररको

;'?jft / hgzlQmsf] Joj:yf ul/g]5 .

स्तरोन्नती गरर स्तासनय मागका आधारमा ओिे िामुदाटयक स्वास््य ईकाई िटहत अरय ३
वडामा

वसथुङ

िेरिर

स्थापना

भइ

िं चािानाथु
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रहको

जानकारी

अवगत

गराउन

चाहरछु ।िाथै २ नं. वडा, आम्बेगदु दनमा आम्बेगददन स्वास््य चौटक घडे री सनमाुर्का िासग
रु. ४ िाख टवसनयोजन गरे को छू।
53.

:jf:Yo ;+:yfx¿af6 lgMz'Ns pknAw u/fpg] ;a} k|sf/sf cf}iflw tyf ;]jfnfO{
lgoldt tyf ;'lglZrt u/fOg]5 / cf}iflw pknAwtfsf] ;+:yfut ¿kdf cg'udgsf]
Joj:Yff ul/g]5

54.

जिका िासग यि आ.व.को िासग रु. १५ िाख टवसनयोजन गरे को छु ।

lgMz'Ns / ;'/lIft k|;"lt ;]jf lj:tf/ u/L k|;"lt cl3 / kl5 :jf:Yo ;]jf lng k|f]T;fxg
ul/g]5 . afnaflnsfx¿sf] :jf:Yo, vf]kx¿sf] pkof]u, kf]if0f l:yltdf ;'wf/ ug{ ljz]if
sfo{qmdx¿ ;~rfng

चािु आ.व.मा िञ्चािन गररएकोमा

t/sf/L, b'w, c08f, df;' tyf

kmnkm"nsf ;fy} kf]ifs vfBfGgsf] pkef]u a9fpg / To;af6 k|fKt x'g] kf]ifs tTjaf/]
s[lif k|;f/ sfo{qmdaf6 ;d]t k|j4{g u/L tbg';f/ pTkfbg / k|of]u a9fO{ ax'If]qLo
kf]if0f sfo{qmdnfO{ ;dGjofTds ¿kdf ;~rfng

गने व्यवस्था समिाएको छु

nlIft / kf]if0f ;+j]bgzLn sfo{qmdx¿nfO{ nlIft
सनररतरता ददन रु.१८ िाख बजेि टवसनयोजन गरे को छु

िमुह टवच

;~rfng

. kf]if0f
गनु तथा

.

55. स्थानीय स्तरमा स्थानीय िरकारको स्वास््य प्रसतसनधी गने मटहिा स्वास््य स्वंयम िेटवकाहरुको
ु े आ.व. २०७५/२०७६ दे स्ख ददईदै आएको स्वास््य स्वं यम
काम गने मनोबि उच्च राख्ने हेति
िेटवका प्रोत्िाहन भत्ता आगामी आ.व.मा िमेत सनररतरता ददएको छु । यिको िासग रु. १०
एकमुष्ठ टवसनयोजन गरे को छु ।
उपस्स्थत िम्पुर्ु महानुभावहरु,
अब म भौसतक पुवाुधार टवकाि क्षेिको कायुक्रम तथा बजेि प्रस्ताव प्रस्तुत गनु अनुमसत चाहरछु ।

यातायात पुवाुधार िम्बरधी
56.

ufpFkflnsfsf] s]Gb| b]lv k|To]s j8f s]Gb|;Dd !@ dlxgf oftfoft ;~rfng x'g] u/L
;8ssf] kx'Fr k'¥ofpg]

िक्ष्य अनुरुप कायु िञ्चािन हुँदै आएको टवददतै
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छ

.

गाउँपासिकाद्वारा प्रत्येक वडामा टवसनयोस्जत वडास्तर योजनामा टवसनयोस्जत रु. ५० िाखका
असधकांश योजना िडक पुवाुधार योजना माग भएकोिे पसन स्थानीय आवश्यकता िमेत
स्थानीय िडक पुवाुधारमा नै रहे को भसन ठोकुवाका िाथ भन्न िटकरछ।तिथु गाउँपासिका
स्तररय योजना अरतरगत वडा नं. १, सिनामिाई यातायात पुवाुधार तफु रु.१७ िाख
टवसनयोजन गरे को छु ।
57. अरय वडा भरदा जनिङ्खख्याको चाप र आवश्यकतािाई मध्यनजर गदै २ नं. वडा,
आम्बेगदु दनिाई यातायात पुवाुधार तफु टवटवध योजनामा एकमुष्ठ रु. ५२ िाख ६४ हजार
व्यवस्था गरे को छु ।
58. सिरीजङ्घा ३ सिकैचा डुसम्रिे सिकैचा पासथभरा कृटर् िडक सनमाुर्का िासग रु. १२ िाख
बजेि छु ट्याएको छु .
59. सिरीजङ्घा ४ भगवती आ.टव. दे स्ख माछापोखरीिम्म मोिर बािो सनमाुर्का िासग रु. ३०
िाख टवसनयोजन गरे को छु ।
60. सिरीजङ्घा ६ मामं खे गुरािे डाडा बािो तारजािी सनमाुर्का िासग रु. ५ िाख व्यवस्था
गरे को छु ।
61. सिरीजङ्घा ७ तावाखोिा राँके बजार पञ्चकरया हुँदै एकचना भञ्ज्याङ मोिरबािो स्तरोन्नतीको
िासग एकमुष्ठ रू. ३५ िाख बजेि टवसनयोजन गरे को छु ।
62. सिरीजङ्घा ७ राँकेिारदे खी मानेडाँडा हुँदै गर्ेश मा.टव. मोिरबािो स्तरोन्नतीको िासग
एकमुष्ठ रु. १० िाख टवसनयोजन गरे को छु ।िाथै फुङ्खिे खोिा आर.सि.सि. पुि सनमाुर्का
िासग िमेत रु. ५ िाख व्यवस्था गरे को छु ।
63. सिरीजङ्घा ८ याम्फुददनको पावर हाउि सछवुक हुँदै भोिे गाउँ जाने मोिर बािो सनमाुर्का
िासग रु. २५ िाख बजेि व्यवस्था गरे को छु ।
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ँ ाई िम्बरधी व्यवस्था:
खानेपानी तथा सिच
64.

clwsf+z hg;+Vof s[lif k];fdf lge{/ /x]sf] o; ufpFkflnsfdf sl[ifsf] pTkfbg,
pTkfbsTj j[l4b/ afnLsf] ljljlws/0f ug{ l;+rfO ;'ljwfn] 7"nf] dxTj /fVb5 . vf]nf
lsgf/fsf kmfF6x¿df s[ifsn] l;+rfO u/L s[lif pTkfbg x'g] u/]sf] 5 . xfn o;
ufpFkflnsfdf $& j6f l;+rfO s'nf]x? klxrfg ePsf 5g\ . lo dWo] ax';+Vos s'nf]x?
slRr /x]sf 5g\ . o; ufpFkflnsfsf] s'n *%### x]S6/ v]tLof]Uo hdLg dWo] hDdf
*@^)) /f]kgL hdLgdf dfq} l;+rfO ;'ljwf k'u]sf] 5 .

65.

;|f]t sd ePsf 7fpFdf yf]kf l;+rfO tyf Knfl:6s kf]v/Lsf] Joj:yfkgdf k|fyldstf
lbOg]5.

चािु आ.व.मा िमेत प्रत्येक वडामा १ विा प्िाटिक पोखरी सनमाुर् भएको

व्यहोरा िमेत यहा उपस्स्थत महानुभावहरुमा जानकारी गराउन चाहरछु ।
66. सिरीजङ्घा १, िाटवक सिनाम २,३,९ हुँदै खुस्म्ििे कुिो पाईप खररद तथा कुिो सनमाुर्का

िासग एकमुष्ठ रु. ५ िाख टवसनयोजन गरे को छु ।
67. सिरीजङ्घा ३, सिकैचा दे वी खोिा िाहारी कुिो सिँचाई सनमाुर्का िासग रु. ५ िाख

टवसनयोजन गरे को छु ।
68. सिरीजङ्घा ४, ते ल्िोक स्घसमरे खोिा कुिो सनमाुर्का िागु रु.३ िाख र नागदे वा खोिा

मुहान गरी तापे ददन सिँचाई कुिो ममुतको िासग रु. ३ िाख व्यवस्था गरे को छु ।
ँ ाई कुिो सनमाुर् क्रमागतको िागु रु. १५ िाख बजेि
69. सिरीजङ्घा ५, पेदाङ िोडेनी मुहान सिच
टवसनयोजन गरे को छु ।सनगािे अिै ची, टक.टव. खेती सिँचाई कुिो सनमाुर्को िागु रु. ८ िाख
टवसनयोजन गरे को छु ।भुिपाते खानेपानी योजनाको िासग िमेत रु. ४ िाख बजेि व्यवस्था गरे को
छु ।
70. सिरीजङ्घा ६, मामं खे हाङखोिा मुहान गरी िाटवक १,२,३,४,५ खानेपानी योजनाको िासग एकमुष्ठ
रु. २० िाख टवसनयोजन गरे को छु ।
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71. सिरीजङ्घा ७, खेवाङ टकवाखोिा दशधारे हुँदै टवष्र्ु भिराईको घर िम्म कुिो सनमाुर्को िासग
आवश्यक बजेि रु. १० िाख टवसनयोजन गरे को छु ।िे डु कुिो मुहान िाटवक खेवाङ१ सिरानबाि
त्याम्फु आउने सिँचाई कुिो सनमाुर्का िागु रु.६ िाख टवसनयोजन गरे को छु ।

उपस्स्थत िम्पुर्ु महानुभावहरु,
अब म वन, वातावरर् तथा टवपद व्यवस्थापन क्षेिको कायुक्रम तथा बजेि प्रस्तुत गनु अनुमसत
चाहरछु ।

वन तथा वातावरर्
72.

ufpFkflnsf If]qdf !$$=!$ au{ ls= ld= jg If]q /x]sf] 5 . clwsf+z j8fx¿df
cfwfeGbf a9L jgsf] 3gTj /x]sf] 5 . pQm jg If]qdf ;/sf/L jg, ;fd'bflos jg
tyf sa'lnotL jg;d]t ;dfj]z /x]sf] 5 . ufpFkflnsf If]qsf] jgdf d'VotM lrnfpg],
;Nnf, vo/, ;fn, afFem, u'/fF; cflb hftsf ¿vx¿sf] afx'Notf /x]sf] 5 .

73. राटिय स्तरको कायुक्रमको रुपमा रहेको "एक टवरुवा, एक नेपािी" कायुक्रमिाई टवगतमा झै
आगामी आ.व.मा पसन प्रभावकारी िं गबाि िं चािन गने गरर गाउँपासिका कृटर् अनुदान तफु
आवश्यक बजेि व्यवस्था गरे को छु ।
74.

jg k}bfjf/ pkof]u tyf h}ljs ljljwtf / jftfj/0f;DaGwL gLlt, sfg'g, of]hgf th'{df
sfof{Gjog lgodg tyf cg'udg ug]{,jftfj/0fLo k|b'if0f Go"lgs/0f ul/g] 5 .

यिको

िासग गाउँपासिका स्तररय योजना अनुरुप रु. ३ िाख बजेि व्यवस्था गरे को छु ।
75.

ufpFkflnsf If]qleqsf] pko'Qm :yfgx¿df jg k}bfj/ ;+sng / ljt/0f s]Gb| :yfkgf
ul/g]5 .

76.

u}/sfi7 pTkfbg -h8La'6L_ nfO Jojl:yt Pj+ j}1flgs tl/sfn] Joj:yfkg u/L d"No
clej[l4 x'g] u/L lgsf;L ul/g]5.
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77.

ljBdfg ;fd'bflos jgdf ePsf :yfgLo hnjfo' cg's"ng of]hgfx¿ ;+sng u/L
ufpFkflnsf If]qsf] ;dli6ut hnjfo' cg's"ng of]hgf agfO{ tbcg';f/ sfo{qmd
;~rfng ul/g]5.

78.

ls;fgx?nfO{ sDkf]i6 dn agfpg] tflnd k|bfg ul/g]5 .

79.

;8s lsgf/fdf a[If/f]k0f u/L xl/ofnL k|j4{g ul/g]5 .

80.

e'–;+/If0fdf hf]8 lbOg]5 .

81.

pko'Qm :yfgx?df kmf]xf]/ ;+sngsf nflu 8:6ljgsf] Joj:yf ul/g]5 .

टवपद व्यवस्थापन िम्बरधी:
82.

ufpFkflnsfn] Jojl:yt / of]hgfa4 ljsf;sf k|of;x¿sf] cjnDag k|f/De u/]sf] 5 .
ufpFkflnsfn] cf/De u/]sf] of]hgfa4 ljsf; k|of;, jftfj/0f d}qL k"jf{wf/ ljsf;,
xl/t ;8s, kmf]x/d}nf Joj:yfkg, hgr]tfgf clej[l4 h:tf k|of;x¿n] ljkb\
Go"gLs/0f / :yfgLo ;xeflutfaf6 ljkb\ Joj:yfkg ug{] pko'Qm cj;/x¿sf] ljsf;
u/]sf] 5 .

83.

ljkb\ Joj:yfkg gLlt, /0fgLlt tof/ u/L sfof{Gjog

गररएको छ . उदारहर्का िासग

सिरीजङ्घा टवपद व्यवस्थापन कोर् िं चािन तथा व्यवस्थापन कायुटवसध, २०७४ (खण्ड १ िं ख्या ९
स्थानीय राजपि भाग २ पाररत समती २०७४-०९-०२), सिरीजङ्घा ममुत िम्भार कोर् कायुटवधी,
२०७४ (खण्ड १ िं ख्या १० स्थानीय राजपि भाग २ पाररत समती २०७४-०९-०२), आसथुक
िहायता, २०७४ (खण्ड १ िङ्खख्या १७ स्थानीय राजपि भाग २ पाररत समती २०७५-०३-१४),
सिरीजङ्घा गाउँपासिका आपतकािीन कायुिञ्चािन कायुटवसध, २०७५ (खण्ड १ िङ्खख्या २०
स्थानीय राजपि भाग २ पाररत समती २०७६-०१-२६)
84.

ufpFkflnsf :t/Lo ljkb\ Joj:yfkg sf]ifमा रकम वद्
ृ धि u/L ljkb\ Joj:yfkgsf
nflu j8f :t/Lo :jo+;]js tof/ kl/rfngsf] Joj:yf ul/g]5 .
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85. गाउँपासिका

स्तररय

टवपद

व्यवस्थापन

कोर्मा

रकम

वृदद्द

गरर

िं भाटवत

आईपने

टवपद

व्यवस्थापनको रतु प्रसतटक्रयात्मक व्यवस्थापनका िासग टवपद व्यवस्थापन िसमतीको रोहवरमा अरय
िामुदाटयक तथा गैर िरकारी िं स्थाहरु िँग िमरवय गरी टवपद व्यवस्थापन िम्बद्द कायुक्रमहरु
प्रभावकारी

रुपमा

कायुरवयन

गररने

वातावरर्

सनमाुर्

गरे को

छु ।तत्काि

हुने

टवपदको

व्यवस्थापनका िासग कोर्मा रु. १० िाख बजेि व्यवस्था गरे को छु ।
86. टहमािी स्जल्िा भएता पसन गाउँपासिकामा असधक वर्ाु हुने र त्यस्ता वर्ाुबाि हुन िक्ने टवपदहरु
जस्तै पटहरो, िुख्खा पटहरो, टिस्को खस्ने जस्ता टवपदद्वारा नागररकका ददनदै सनक टक्रयाकिाप तथा
यातायात िेवा अवरुद्द गने हुँदा रे टपड रे स्पोरि गरर ममुत तथा व्यवस्थापन गने प्रयोजनाथु ममुत
िं भार कोर्मा रु. ५० िाख टवसनयोजन गरे को छु ।
अब म िं स्थागत टवकाि तथा िेवा प्रवाह क्षेिको कायुक्रम तथा बजेि प्रस्तुत गनु अनुमसत चाहरछु ।

िावुजसनक तथा अरय पुवाुधार
87.

g]kfnsf] ;+ljwfg -@)&@_ adf]lhd d'n's ;+3Lo ;+/rgfdf k|j]z u/L /fHosf]
k'gM;+/rgfkZrft\ hf/L ePsf] :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ n] :yfgLo
;/sf/sf] ¿kdf ufpFkflnsfnfO{;du| ljsf;sf] g]t[Tj ug]{ lhDd]jf/L k|bfg u/]sf] 5 .
ufpFkflnsfn] ljsf; cfof]hgfsf] th{'df sfof{Gjog, cg'udg / d"Nof+sg ug{'sf ;fy}
gful/s d}qL ;]jf k|jfx, ;]jf k|jfxdf k|ljlwsf] pkof]u, r':t ;+u7g ;+/rgfsf] ljsf;,
k|efjsf/L ;+:yfut ;+oGqsf] :yfkgf / ljsf;, kwflwsf/L Pj+ sd{rf/Lsf] Ifdtf
ljsf;dfkm{t clwsf/df cfwfl/t ;]jf k|jfxsf] k|Tofe"lt ug{'
eg] gj:yflkt ;+/rgsf nflu of] sfo{ef/ k"/f
गरे को छु

r'gf}tLk"0f{

cj;/ xf]

रहे को मैिे अनुभव

. oL sfo{x¿ k"/f ug{ gflthfd"ns sfo{ of]hgfsf] th{'dfsf ;fy} To;sf]

k|efjsf/L sfof{Gjogsf dfWodaf6 dfq k"/f ug{
88.

गने कायु

गाउँपासिकाको]

िटकने टवश्वाि मैिे सिएको छु

.

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ n] ufpFkflnsfn] cfˆgf] clwsf/ If]qleqsf]
ljifodf :yfgLo:t/sf] ljsf;sf] nflu cfjlws, jflif{s, /0fgLlts / ljifo If]qut
19

dWodsfnLg tyf bL3{sfnLg of]hgf agfO{ nfu" ug{'kg]{ Joj:yf /x]sf] 5 .

जि

अरतरगत ४ वर्ीय कृटर् तथा पयुिन रर्नीसत सनमाुर् गरर कायाुरयनमा ल्याईएकोमा यिै
चािु आ.व.मा गाउँपासिकािे प्रथम आवसधक योजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१)
सनमाुर् गरर टवकाि सनमाुर्का आधारस्शिा स्तम्भको रुपमा उक्त आवसधक योजनािाई
प्रभावकारी रुपमा कायुरयन गने व्यवस्था िमेत समिाएको छु ।
89. गाउँपासिकाको

;+:yfut Ifdtf ljsf;

गनु

गाउँपासिकाको

कमुचारीहरुको उच्चतम प्रयोग गरी गाउँपासिकाको कायुIfdtf

कायाुियमा

clej[l4

उपिब्ध

गनु चा.िु.

आ.व.मा ददईदै आएको प्रोत्िाहन भत्ता अनुमोदन गदै आगामी वर्ुहरुमा िमेत कायु प्रकृती
र कायु जटििताको आधारमा कायुिम्पन्न गनेका िासग टवशेर् व्यवस्था समिाएको छु ।
90.

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]gn] ;+3Lo ;/sf/sf] :jLs[ltdf
िरकार,

ljsf; ;fem]bf/ tyf cGt/f{li6o u}/;/sf/L

िं स्थािँग

िं स्घय तथा प्रादे स्शक

ufpFkflnsfsf] ljsf;sf

nflu ;|f]t h'6fpg ;Sg] Joj:yf ug{'sf ;fy} ufpFkflnsf If]qleq sfo{/t ;a} ;+3Lo,
k|fb]lzs / :yfgLo txdf sfo{/t ;a} ;/sf/L sfof{no, u}/;/sf/L, ;xsf/L ;+:yf Pj+
lghL If]q;Fu ;xsfo{ / cGt/;DaGw :yflkt u/L ;dGjofTds ¿kdf sfo{ ;~rfng /
Joj:yfkg ug]{ lhDd]jf/L;d]t lbPsf] 5 .

यिै िरदभुमा गाउँपासिका अरतरगतका प्रत्येक

वडाहरुमा अत्यावश्यक रहेका असत महत्वपुर् ु तथा ठु िा प्रकृतीका योजनाहरु सनमाुर् गरर
िं स्घय तथा प्रादे स्शक िरकारिँग थप आवश्यक बजेि माग गरर योजनाहरु िम्पन्न गने
िक्ष्य अनुरुप प्रत्येक वडाहरुिे माग गरे का अत्यावश्यक योजनाहरु सड.पी.आर. गने
प्रयोजनाथु

ँ ीगत अनुिरधान तथा िे वा प्रवधुनात्मक तफु एकमुष्ठ रु. ८० िाख बजेि
पुज

टवसनयोजन गरे को छु ।
91.

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]gn] ;+3Lo ;/sf/sf] :jLs[ltdf
िरकार,

ljsf; ;fem]bf/ tyf cGt/f{li6o u}/;/sf/L
20

िं स्थािँग

िं स्घय तथा प्रादे स्शक

ufpFkflnsfsf] ljsf;sf

nflu

िाझेदारीमा

;|f]t h'6fpg ;Sg] Joj:yf

गरे बमोस्जम गाउँपासिकामा अनुमासनत रु.

&

करोड भरदा मासथ िाझेदारी तथा िमपुरक अनुदान सभत्र्याउने िक्ष्य अनुरुप म्युचि फण्ड
र िमपुरक कोर्मा रु. १/१ करोड बजेि व्यवस्था गरे को छु ।
92.

sd{rf/L / /fhgLlt बीचsf] cGt/ ;DaGwnfO{ ;]jf k|jfx ;Fu cfj4 u/L sd{rf/L
Joj:yfkg k|efjsf/L agfOg]

छ। गाउँपासिकाको

;+:yfut Ifdtf ljsf;

गने

sd{rf/Lx?nfO{ Ifdtf clej[l4 tyf l;kd"ns tflnd, uf]li7 tyf kbflwsf/Lx?nfO{
g]t[Tj ljsf; tflndsf]

व्यवस्था गरे को छु . यिको िासग रु. ८ िाख व्यवस्था गरे को

छु ।
कानुन सनमाुर् तथा रयाय िम्बरधी:
93.

;a} ufpFkflnsfaf;Lx?nfO{ l56f], 5l/tf], kx'Frof]Uo / k|efjsf/L Gofo k|0ffnLsf] ljsf;
ug]{ gLlt cjnDag

गरे को छु ।

g]kfnsf] ;+ljwfg, @)&@ sf] cg';'rL * / ( cGtu{tsf

ljifox?df qmdzM cfjZos kg]{ P]g, lgod, sfo{ljlw, lgb]{lzsf, dfkb08 OToflb
गाउँपासिकािे

th'{df ul/ sfof{Gjog

गरी रहे को अवस्था छ . हाि िम्म गाउँपासिकामा

३२ विा मध्ये ७ विा ऐन, वाँटक २५ सनयम, कायुटवधी, सनदे स्शका, मापदण्ड आदी िागु
भईरहेको अवस्था छ। राटिय िमस्याको रुपमा रहे को कमुचारी अभाव, रयुन मौज्दात
कमुचारी माि प्रटवधीमैिी भए तापसन िबै कानुनहरु िावुजसनटककरर् गने प्रयोजनाथु
स्थानीय राजपि प्रकाशन अस्रतम अवस्थामा पुसगिकेको अवगत गराउन चाहरछु ।
94.

ufpFkflnsf af;Lx?nfO{ l56f] 5l/tf] ?kdf Gofo lbgsf nflu cfjZos ;|f]t, ;fwg /
;+oGqsf] k|fyldstfsf ;fy Joj:yfkg ul/g] 5 .

गाउँपासिकाको

उपभोक्ता

िसमतीहरुिाई टवकाि िम्बद्द टवद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरुको अवस्था, रयाटयक िसमतीका
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पदासधकारीहरुको च ुस्त तरदरुस्त रयाटयक िम्पादन क्षमती असभवृद्दीका िासग िीप टवकाि
तथा जनचेतना तासिम तथा गोष्ठी िम्बरधी खचु रु.६ िाख टवसनयोजन गरे को छु ।

उपस्स्थत िम्पुर्ु महानुभावहरु,
अब म टवत्तीय व्यवस्थापन र िु-शािन िम्बरधी नीसत प्रस्तुत गनु अनुमसत चाहरछु ।

टवत्तीय व्यवस्थापन र िु-शािन िम्बरधी व्यवस्था:
95. यि सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको आसथुक टवकािको िासग टवसभन्न स्रोतबाि प्राप्त हुने श्रोत िाधनको
िमुस्चत व्यवस्थापनको महत्वपूर्ु पािोको रुपमा रहेको िे खाङ्कन प्रर्ािीिाई व्यवस्स्थत र पारदशी
तुल्याउने तथा राजश्व पररचािन गाउँ टवकािको िासग श्रोत िं किनको प्रमुख माध्यम भएकोिे
राजश्वका दरहरुिाई जनमानि अनुकुि िहुसियत हुने गरर सनधाुरर् गने िाथै करहरुको दायरािाई
फराटकिो पाररने छ। राजश्व िं किन तथा पररचािन कायुिाई प्रभावकारी तुल्याईने, टवत्तीय
अनुशािनिाई कडाईका िाथ पािना गररने, िाथै टवत्तीय अनुिरधान कायुिाई अंसगकार गरी
टवत्तीय जोखीम रयूसनकरर् गने कायुहरु िमेत टवशेर् प्राथसमकताका िाथ अगाडी बिाईने छ ।

96. जनतािे सतरे को करबाि उठे को राजश्व जनताकै िासग खचु गररदा पारदशीता कायम राख्ने र
ु ाई, िामास्जक पररक्षर्,
प्रभावकारी रुपमा गररनु पछु भन्ने मारयतािाई अंसगकार गनु िावुजसनक िुनव
आरतररक िेखा पररक्षर् र िं भाटवत बेरुजुको फर्छ्योि गने जस्ता कायुहरुिाई प्राथसमकतामा राखी
कायाुरवयनमा ल्याईने छ भने नीसतगत िुशािन प्रबद्दुनका िासग प्रत्येक टवत्तीय कृयाकिापहरु
िगायत गाउँपासिकाका िबै गसतटवधीहरुिाई प्रभावकारी माध्यमहरु जस्तै : पि, पसिका, स्थानीय
रे सडयो, िे सिसभजन, गाउँपासिकाको वेबिाईि िगायतका माध्यमहरुको प्रयोग गरर जनतािाई िु–
िुस्चत हुने व्यवस्था समिाईनेछ ।

97. गाउँपासिकाबाि हुने टवकाि सनमाुर्का िम्पुर्ु योजनाहरुमा समतव्ययीता, पारदशीता तथा िुशािन
असभवृद्दी गनु, योजनाहरुको गुर्स्तररयता कायम राख्न टवगतमा िु क्रे तथा िानासतना योजनाहरुमा
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हुने वजेि टवसनयोजनको स्शिस्शिा कम गदै स्थानीय स्तरमा आम नागररकिे टवकािको प्रत्यक्ष
पररवतुन महशुि हुने गरर यो आ.व. को बजेि टवसनयोजन गरे को छु ।

98. गाउँपासिका सभि िं चासित हुने िम्पुर् ु प्रशािसनक, टवकाि, िावुजसनक िेवा, योजना
आददको पारदस्शुता, सनयसमतता तथा िुशािन कायम राख्न पदासधकारीहरुबाि सनयमीत
अनुगमन तथा मुल्याङ्कनको टवगतमा झै व्यवस्था गररएको छ।अनुगमन तथा मुल्याङकन
अरतगुत मैिे रु. ३ िाख व्यवस्था गरे को छु ।
उपस्स्थत िम्पुर्ु महानुभावहरु,

99. यो

बजेि

तजुम
ु ाको

गाउँपासिकाका

वडा

प्रटक्रयामा

सनररतर

अध्यक्षज्युहरु,

िहयोग

गररददन

गाउँकायुपासिकाका

हुने

गाउँपासिका

िदस्यज्युहरु,

प्रमुख

उपाध्यक्षज्यु,
प्रशािटकय

असधकृतज्यु, प्रशािन तथा योजना शाखाका प्रमुखज्यु, आसथुक तथा राजश्व शाखाका िे खा प्रमुखज्यु
तथा वडािसमती तथा गाउँिभाका िम्पुर्ु िदस्यहरु प्रसत हाददुक आभार व्यक्त गनु चाहरछु ।त्यिै

गरी बजेि सनमाुर्का क्रममा सनररतर िुझाव ददन हुने सनजी क्षेि, िहकारी क्षेि, नागररक
िमाज, पेशकमी, राििेवक, पिकार र गाउँवािी िम्पुर् ु दददी बटहनी, दाजुभाईहरुिाई
हाददुक धरयवाद ददन चाहरछु ।
100. अरत्यमा गाउँपासिकाको आसथुक िामास्जक तथा िुशािनको टवकािमा सनररतर िहयोग
पु-याउनका िासग बजेि कायाुरवयनको क्रममा िबै पक्षको िहयोग प्राप्त हुने टवश्वाि
सिएको छु ।
धरयवाद‼‼
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