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1. साविभौमसत्ता सम्पन्न नेपािी जनताको प्रसतसनसध संस्था संर्वधानसभाबाट संघीय िोकतान्त्रिक गणतरि 

नेपािको संर्वधान घोषणा भई संर्वधान कायािरवयनका खासतर स्थानीय तहको सनवािचन मार्ि त 

स्थानीय तहको सरकारको हैससयतिे पर्हिो बजेट यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्ततु गनि पाउँदा 

गौरवको अनभुसूत गरररहेको छु । यस ऐसतहाससक अवसरमा सविप्रथम म देशको आमूि पररवतिनका 

िासग नेपािी जनतािे र्वसभन्न कािखण्डमा गरेका ऐसतहाससक महान जनयदु्ध, जनआरदोिन, संघषि 

िगायत अरय सबै आरदोिनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सगि गनुिहनेु शहीदहरुप्रसत उच्च सम्मानका 

साथ हार्दिक श्रद्धारजिी प्रकट गदिछु । साथै, घाइते तथा बेपत्ता नागररकहरुप्रसत उच्च सम्मान साथ  

प्रकट गदिछु । राजनीसतक–सामान्त्जक पररवतिनमा नेततृ्वदार्य भसूमका सनवािह गने सबै अग्रजहरुप्रसत 

आदरभाव प्रकट गदिछौं । 

2. िोकतरिको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको स्थानीय तहको पर्हिो र दोस्रो चरणको सनवािचन सम्पन्न 

भई जनप्रसतसनसधहरुिे आ-आफ्नो न्त्जम्मेवारी सम्हािी सक्नभुएको छ। स्थानीय तहको गठन पश्चात 

संघीयता कायािरवयन र िोकतरि संस्थागत हनुकुा साथै स्थानीय स्तरको मागमा आधाररत र्वकास र 

शासन संचािनमा जनता आरै् प्रत्यक्ष सहभागी हनेु अवसर प्राप्त भएको छ। हाम्रो िासग संघीयता र 

स्थानीय तहको सरकार कायािरवयन अभ्यासका दृर्िकोणिे केही नयाँ छ भने प्रारन्त्म्भक चरण 

भएकािे सबै स्थानीय सरकारका सबै Functionaries पररपूणि नभएको अवस्था छ । यसथि  हाम्रो 

वतिमान जर्टि एवं चनुौसतपूणि भएतापसन र्वगत गौरवपूणि छ, र हाम्रो भर्वष्य उज्वि र सम्भावनायकु्त 

छ । र्वगतको केररीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थािे ससजिना गरेका सबै प्रकारका असमानता, 

उन्त्त्पडनहरुको अरत्य गदै सबैको समान र अथिपूणि सहभासगता ससुनन्त्श्चत गरी र्दगो, र्रार्किो आसथिक 

वृर्द्धका साथ आसथिक र्वकास गदै सबै नेपािी जनताको महुारमा खशुी ल्याउने नेपािको संर्वधानको 

असभि पूरा गनुिछ । यसका िासग स्थानीय तहको सरकारको भसूमका अत्यरत महत्वपूणि हनेु मैिे 

ठानेको छु । हाम्रो र्वकासका िासग हामी आरै्िे नै छनौट र कायिरवयन गनि संवैधासनक रुपमा 

असधकार सम्पन्न भएकािे पसन स्थानीय तहको सरकार साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन आवश्यक छ । 
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सरुुवातीको चरण भएकािे नवीनतम ्सोँच र असधकतम ्प्रयासिे स्थानीय तहको जग बसियो बनाउने 

र्वशेष अवसरको रुपमा पसन सिएको छु ।  

अध्यक्ष महोदय,  

3. नेपािको संर्वधान सनमािण, कायािरवयनका साथै स्थानीय तहको सनवािचनिे नेपािी जनतािाई स्थानीय 

तहको शासन संचािन तथा र्वकास सनमािणमा प्रत्यक्ष रुपमा आरै् सहभागी हनु पाउने गरी 

ऐसतहाससक रुपमा अझ बढी असधकार सम्पन्न बनाएको छ । यस मानेमा राजनैसतक क्षेिमा हामीिे 

ऐसतहाससक र्ड्को मारेका छौं । राजनीसतक प्रणािीप्रसत नागररकको भरोसा पनुस्थािर्पत भएको छ । 

अबको बाटो जनचाहना अनरुुपको र्वकास सनमािण र र्दगो, र्रार्किो र तीव्र आसथिक वृर्द्ध र 

समतामूिक र्वतरण सर्हतको आसथिक र्वकास गरी देशिाई समनु्नत बनाउन ु हो । यो समयिाई 

आसथिक–सामान्त्जक रुपारतरणको अवसरको रुपमा सदपुयोग गरी संर्वधान र जनचाहना अनरुुप 

आत्मसनभिर र स्वाधीन अथितरि सनमािण गने स्वस्थ प्रसतस्पधाित्मक अथि व्यवस्था हाम्रो प्रस्थान सबरद ु

हो भने समाजवाद उरमखु अथितरि हाम्रो गरतव्य हो ।  

4. मिुकुिे उत्साहप्रद आसथिक वृर्द्धदर हाससि गरररहेको अवस्थामा यस गाउँपासिकािे पसन सोहीअनरुुप 

आसथिक र्वकासको पथ अनसुरण गनुिपने अवसर र चनुौसत दबैु हाम्रो अगाडी आएको छ । नेपािको 

संर्वधानिे सनर्दिि गरेका मौसिक हक, राज्यका सनदेशक ससद्धारत र नीसतहरु, चौधौं योजनािे 

पररिन्त्क्षत गरेका उदे्दश्यहरु तथा र्दगो र्वकासका िक्ष्यहरु हाससि गरी सन ्२०३० सम्म नेपाििाई 

मध्यमस्तरीय आय भएको मिुकुमा स्तरोन्नसत गने मिुकुको िक्ष्यिाई आधार मानी यस 

गाउँपासिकामा पसन स्थानीय माटो सहुाउँदो बजेट तथा योजना सनमािण गनुिपने अवस्थामा सोहीअनरुुप 

बजेट र्वसनयोजन गररएको छ ।  

5. सार्वकका स्थानीय सनकायहरुिे सहभासगतामूिक योजना तजुिमा प्रर्ियाको अविम्बन गरी योजना 

तजुिमा गने गरेको भएता पसन अपेन्त्क्षत पररणाम हाससि भएको सथएन। स्थानीय सनकायको 
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कायिसम्पादन मापन गनि रयूनतम शति र कायि सम्पादन मापन सूचकहरु सनमािण गरी सो को 

आधारमा अनदुान प्राप्त गने व्यवस्था गररएको सथयो । चौमाससक सनकासा र्दँदा प्रगसत प्रसतवदेनको 

आधारमा रयूनतम पुँजीगत अनदुानमा थप हनेु व्यवस्था सथयो । यद्यपी, त्यसको व्यवहाररक 

कायािरवयन हनु नसक्दा सार्वकका स्थानीय सनकायिे अपेक्षाकृत नसतजा प्राप्त गनि सकेका छैनन ्। 

उन्त्चत प्रर्िया र योजना नबनाई हचवुामा बजेट बाँडर्ाँड गनि खोज्दा िन्त्क्षत समूह कायििम, 

प्रवद्धिनात्मक कायििमहरुबाट अपेन्त्क्षत नसतजा हाससि गनि सर्कएको छैन । आगामी र्दनमा बजेटको 

वस्तगुत र्वसनयोजन र प्रभावकारी कायािरवयनका िासग राजनीसतक न्त्स्थरता, व्यवसार्यक कमिचारीतरि 

र सहयोगी समाज सनमािण आवश्यक देन्त्खरछ । प्राकृसतक स्रोत साधनको प्रचरुता, कृर्ष, पयिटन, 

व्यापारको असधक सम्भावना बोकेको यस गाउँपासिकामा आसथिक समरृ्द्ध र र्वकासका थपु्रै 

सम्भावनाहरु रहेका छन ्।  

अध्यक्ष महोदय,  

6. यी सम्भावनाहरुिाई मूतिरुप र्दन यस गाउँपासिकाको अथितरिमा देन्त्खएका मूिभतू चनुौसतहरु यस 

प्रकार प्रस्ततु गरेको छुुः  

(क)  स्थानीय तहको शासनको साथिक कायािरवयन   

सार्वकमा एकात्मक र केररीकृत राज्य प्रणािीको अभ्यास भईरहेको अवस्थामा संघीयता र 

स्थानीय तहको सरकार नौिो प्रयोग हो । भखिरै गठन भएको यस गाउँपासिकाको संस्थागत, 

प्रार्वसधक र स्रोत पररचािन क्षमता वृर्द्ध गने तथा पूवािधार सनमािणको िासग आवश्यक 

आरतररक स्रोतको व्यवस्था र सरतिुन गने कायि सनकै चनुौसतपूणि छ । 

 (ख) कायािरवयन क्षमता वृर्द्ध  

यस गाउँपासिका सभि सञ्चािन हनेु र्वकास आयोजनाहरुको कमजोर तयारी र व्यवस्थापकीय 

क्षमता, सनमािण व्यवसायीको कमजोर र्वत्तीय र प्रार्वसधक क्षमता, कानूनी, नीसतगत र 
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प्रर्ियागत जर्टिताका कारण आयोजनाहरु तोर्कएको समय ससमासभि सम्पन्न हनु नसक्ने 

तथा आयोजना कायािरवयनमा संिग्न सरोकारवािाहरुको काम गने उत्साहमा कमी, नसतजा 

प्रासप्तप्रसतको उदाससनता र समग्र मानवीय क्षमताको कमीका कारण कायािरवयन क्षमता 

कमजोर हनेु देन्त्खरछ । तसथि, संरचनागत अरयौिता हटाएर र्वसनयोजन, अनगुमन र 

व्यवस्थापनमा प्रभावकाररता ल्याई िक्ष्य बमोन्त्जम कायिसम्पादन गनुि चनुौसतपूणि छ ।  

(ग) आरतररक उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्द्ध  

स्थानीय माटो र हावापानी सहुाउँदो उत्पादनका साधनहरुमासथ उत्पादक शन्त्क्तको पहुँच वृर्द्ध 

गरी साविजसनक, सनजी र सहकारी क्षेिको िगानी सहकायिबाट उत्पादकत्व र उत्पादन वृर्द्ध 

गनुिपने चनुौसत छ । उत्पार्दत वस्तकुो उन्त्चत बजार व्यवस्थापनका माध्यामबाट आरतररक 

तथा बाह्य बजार ससुनन्त्श्चत गनुि अको चनुौसत रहेको छ । 

(घ) औपचाररक अथितरिको र्वकास  

आसथिक क्षेिको ठूिो र्हस्सा औपचाररक क्षेिभरदा बार्हर रहेको कारण अथितरिको वास्तर्वक 

पर्हचान गनि गाह्रो छ। बैंक तथा र्वत्तीय संस्थाहरुको स्थापना हनु नसकेको अवस्थामा सबै 

आसथिक कारोवारहरुिाई औपचाररक दायरामा ल्याई सबै आसथिक कारोबारहरु बैर्कङ प्रणािी 

मार्ि त ्गने कायि चनुौसतपूणि छ ।  

(ङ) साविजसनक सनमािणको गणुस्तरीयता र संरक्षण 

साविजसनक सनमािण कायिको सकु्ष्म सपुररवके्षण, सनमािण व्यवसायीहरुको कमजोर क्षमता र सघन 

अनगुमनको अभावमा सनमािण भएका संरचनाहरु छोटो समयमा नै जीणि र िथासिङ्ग हनेु गरेका 

छन।् साविजसनक सनमािणको गणुस्तर कमजोर रहेको अवस्थामा यसमा सधुार गरी साविजसनक 

सनमािणको गणुस्तर वृर्द्ध गनुिपने र दोहोरो तेहेरो खचि रोक्नपुने र सनसमित साविजसनक सम्पसतको 

उन्त्चत उपयोग र संरक्षण कायि चनुौसतपूणि छ ।  
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(च) सूचना तथा सञ्चार प्रर्वसधको र्वकास 

भौगोसिक र्वकटताका साथै सूचना तथा सञ्चारको पहुँच नभएकािे र्वकास सनमािण, 

कायािरवयन, आपसी समरवय, सेवा प्रवाहका िममा असहजता पैदा हनुकुा साथै िागत समय 

र स्रोत महँगो पनि जारछ । गाउँपासिकासभिका सबै जनतािे सूचना तथा सञ्चारमा सहज 

रुपमा पहुँच स्थार्पत गनिका िासग आवश्यक सूचना तथा सञ्चार प्रर्वसधहरुको पूवािधारहरुको 

सनमािण र सनजी क्षेििाई आकषिण गने कायि पसन चनुौसतपूणि छ। 

(छ) सशुासन असभवृर्द्ध  

कानूनको पररपािना, सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता, सदुृढ र सक्षम संस्थागत सशुासन कायम 

गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउने तथा व्यवसार्यक कमिचारीतरि र सहयोगी समाजको 

सनमािण गने कायि चनुौसतपूणि छ ।  

अध्यक्ष महोदय,  

7. हाम्रा साम ुमासथ थपु्र ैचनुौसतहरु रहेता पसन नयाँ घरको जग बसियो र मजबदु बनाउन आम जनताको 

उल्िेख्य तत्परता र सहभासगता, गैरमौर्रक साधन, मरुा पररचािनको प्रचरु सम्भावना िगायतका 

पक्षहरुको पररचािन मार्ि त समदृ्ध ससस्ने सनमािण गने अवसर प्राप्त भएको छ । र्वद्यमान 

अवसरहरुको सदपुयोग र चनुौसतहरुको सामना गने गरी आसथिक वषि २०७५।०७६ को बजेट तयार 

गररएको छ। यो बजेटका उदे्दश्यहरु यसप्रकार प्रस्ततु गरेको छुुः  

 स्थानीय तहको सरकारको प्रभावकाररता असभवृर्द्ध गरी संर्वधान कायािरवयनमा सहयोग गने, 

 गाउँपासिकाबाट प्रवाह हनेु सेवामा आम जनताको पहुँच स्थार्पत गने,  

 स्थानीय स्रोत साधनको समनु्त्चत पररचािन मार्ि त र्दगो, समावेशी र उच्चदरको आसथिक वृर्द्ध 

हाससि गने, 
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 आसथिक स्थार्यत्व कायम गने तथा िगानीको वातावरण सनमािण गने,  

 आसथिक सामान्त्जक र्वकासका संभावनाहरुको खोजी गरी कायािरवयनको उपयकु्त व्यवस्था 

समिाउने, 

8. यी उदे्दश्यहरु हाससि गनिको िासग आसथिक वषि २०७५।०७६ बजेटका प्राथसमकताहरु देहाय 

बमोन्त्जम सनधािरण गररएको छुः 

 स्थानीय तहको सरकारको कायािरवयन र सेवा प्रवाहमा गणुस्तर, 

 खानेपानी र सरसर्ाई 

 स्थानीय सडकको सनमािण र स्तरोन्नसत, 

 उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्द्ध, 

 कृर्षको आधसुनकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकरण, 

 पयिटन पूवािधारको र्वकास र प्रवद्धिन 

 िैंसगक समावेशीकरण, िन्त्क्षत समूह र्वकास कायििम, 

 न्त्शक्षा तथा स्वास््यमा सधुार  

 िघ ुतथा साना जिर्वद्यतु उत्पादन, प्रसारण र र्वतरण, 

 सूचना तथा संचार प्रर्वसधको र्वकास र गणुस्तर,  

 सहकारी,  

 वन तथा भ–ूसंरक्षण, जिवाय ुपररवतिन अनकूुिन । 

 र्वपद्  जोन्त्खम रयूसनकरण, जिउत्पन्न प्रकोप रयूसनकरण, 

 संस्थागत र्वकास तथा शासकीय सधुार । 
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अध्यक्ष महोदय, 

9. अब र्यनै चनुौसत, उदे्दश्य र प्राथसमकताको सेरोरे्रोमा रहेर तयार गररएको आगामी आसथिक वषिको 

बजेट तथा कायििमहरु देहाय बमोन्त्जम प्रस्ततु गररएको छ । 

स्थानीय तहको शासनको प्रभावकारी कायािरवयन 

10. स्थानीय तहको सनवािचन सम्पन्न भएपसछ नेपािको संर्वधानमा व्यवस्था भएबमोन्त्जम स्थानीय तहको 

सरकारिे कायिपासिकीय, व्यवस्थापकीय र रयायपासिकीय हैससयत प्राप्त गरेको अवस्थामा गाउँ गाउँमा 

ससंहदरबारको असधकार स्थानारतरण भएको छ। स्थानीय तहिे सेवा प्रवाह र र्वकास सनमािणका 

कायिहरु आर्ैं  सञ्चािन गनि सक्ने अवस्थाको ससजिना गनि नेपाि सरकारिे अरतर स्थानीय तह 

र्वत्तीय हस्तारतरण अरतगित र्वत्तीय अनदुान र सुःशति अनदुान प्रदान गरेको छ । सार्वकमा 

र्वषयगत मरिाियहरुबाट सम्पादन भइरेहका तर नेपािको संर्वधानको अनसूुची - ८ मा व्यवस्था 

भएका असधकांश कायिहरु स्थानीय तहबाटै संचािन हनेु गरी स्रोत उपिब्ध गराईएकोमा सोही 

अनरुुप बजेट र्वसनयोजन भएको छ । न्त्शक्षा, स्वास््य, पश,ु मर्हिा सबकास र कृर्ष क्षेिको चाि ु

प्रकृसतको रू. १२  करोड ३२ िाख सुःशति अनदुान नेपाि सरकारबाट प्राप्त भएको छ।प्रदेश 

सरकारबाट पुँजीगत सुःशति अनदुान रु. ९६ िाख  सर्हत प्राप्त कायििमिाई सोही अनसुार 

कायियोजना बनाई कायािरवयनमा ल्याउने व्यवस्था गररएको छ । 

आसथिक र्वकास 

कृर्ष  

11. परम्परागत कृर्ष प्रणािीिाई व्यवसार्यक एवं प्रसतस्पधाित्मक कृर्ष प्रणािीमा रुपारतरण गरी र्दगो 

र्वकासको माध्ययमबाट जीवनस्तरमा सधुार ल्याउन स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यता अनरुुप कृर्ष 

क्षेिको र्वर्वसधकरण र व्यवसायीकरणको आधार तयार गररनेछ। कृर्ष पेशािाई सम्मानजनक 

पेशाको रुपमा र्वकास गरी आय तथा रोजगारी ससजिना, र्दगो र सरतसुित र्वकास, खाद्य तथा पोषण 
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सरुक्षा र कृर्ष क्षेिको रुपारतरणबाट आसथिक समरृ्द्धका िासग कृर्ष पकेट/ब्िक क्षेिहरुको पर्हचान 

गरी ती क्षेिमा पयािप्त िगानी गररनेछ । कृर्ष पकेट क्षेि तोक्दा नगदमा आधाररत आि,ु सरुतिा, 

ससमी, केरा, कागती, िसनु, बाख्रापािन, भैंसीपािन, मत्स्यपािन, कुखरुापािन र मौरीपािनिाई  

र्वशेष जोड र्दई एक टोि एक उत्पादन कायििम संचािनमा ल्याईनेछ । प्रमखु बािीहरुको 

उत्पादनमा आत्मसनभिर हनेु नेपाि सरकारको नीसतिाई आत्मसात गदै थोपा तथा कुिो ससंचाई, 

मिखाद, बीउ सबजनको उपिब्धतामा सधुार गररनेछ। 

12. सनजी, सहकारी र सहकारी साझेदारीको अवधारणा अनरुुप कृर्ष क्षेिको र्वर्वसधकरण र 

व्यवसार्यकरणका िासग कृर्ष र्वकास कायििमहरु सञ्चािन गररनेछ। कृर्ष तथा पश ु बीमा 

कायििमिाई प्रभावकारी बनाइनेछ। भौगोसिक पररवेश, तिुनात्मक िाभ र बािी र्वशेष अनसुारको 

कृर्ष उत्पादन क्षेिहरु मार्ि त कृर्ष उपज उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका िासग यस 

गाउँपासिकामा रुकुमकोटको सछर्प्रदह बजारमा कृर्ष उपज संकिन केरर का िासग सनररतरता र्दन 

यस बषि रु १० िाख  र्वसनयोजन गररएको छ ।  

13. संर्वधान प्रदत्त खाद्य सम्बरधी असधकारिाई ससुनन्त्श्चत गदै कृर्ष उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्द्ध गने तथा 

आधारभतू खाद्य वस्तकुो उत्पादनमा आत्मसनभिरता हाससि गनि माटो पररक्षण केरर र कृर्ष ल्याब, 

नसिरी उत्पादन, संकिन केरर, शीतघरको प्रबरध गररनेछ। सहसुियतपूणि पशपुािन ऋणको व्यवस्था, 

एक टोि एक उत्पादन प्रवर्द्िन िगायतका कायििमहरु िागू गररनेछ । कृर्षको प्रमखु आधार 

ससंचाई भएकोिे ससंचाई आयोजना संचािनको िासग जनसंख्या र भौगोसिक अवस्था तथा 

आवश्यकताको आधारमा बजेट र्वसनयोजन गररएको छ । कृर्ष उपज संकिन केरर िगायत समग्र 

कृर्ष क्षेिका िासग रू. 66 िाख  रकम छुट्याइएको छ । 

14. गाउँपासिकासभि उत्पार्दत र्िरू्ि तथा तरकारी सनयाितका िासग ग्रामीण कृर्ष सडक सनमािण तथा 

सनसमित सडकिाई सनयसमत गनि आवश्यक बजेट र्वसनयोजन गररएको छ। 
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पयिटन  

15.  ऐसतहाससक, धासमिक, साँस्कृसतक, परुातान्त्त्वक र प्राकृसतक सम्पदाहरुको पर्हचान, अध्ययन, संरक्षण, 

प्रवद्धिन एवं प्रचारप्रसारका मार्ि त पयिटन प्रवद्धिनमा जोड र्दनकुा साथै यदु्ध पयिटन िगायत कृसिम 

पयिटकीय संरचनाहरुको सनमािण तथा संरक्षणमा जोड र्दन बजेट र्वसनयोजनको व्यवस्था गररएको छ। 

साथै यस गाउँपासिकाका महत्वपूणि पयिटकीय क्षेिहरु कमिदह, देउरािी गरु्ा, ससस्ने र्हमािको 

संरक्षण तथा संवर्द्िनमा जोड र्दनकुा साथै प्रचार प्रसार गरी आरतररक एवं बाह्य पयिटकहरुको 

आकषिणमार्ि त पयिटन प्रवर्द्िनका िासग रु 22 िाख 50 हजार बजेट र्वसनयोजन गररएको छ। 

गाउँ गाउँमा सहकारीुः घरघरमा भकारी 

16. सबै सहकारी संस्थाहरुिे स्थानीय सम्भावना अनसुार उत्पादन तथा उद्योगहरुमा एक सहकारी मखु्य 

न्त्चनारीको अवधारणा अनसुार काम गनुिपने व्यवस्था गररनेछ । उत्पादन गररएका उत्पादनहरुिे 

उन्त्चत मूल्य प्राप्त गनि सक्ने गरी मखु्य मखु्य बजारहरुमा सहकारी बजारहरुको र्वकास गररनेछ । 

सहकारी क्षेििाई प्रवद्धिन गदै रार्िय र्वकासमा अत्यासधक पररचािन गने नेपािको संर्वधानमा 

व्यवस्था भएको राज्यको नीसत अनरुुप सहकारी संस्थाहरुको स्तरोन्नसत र प्रवद्धिनका िासग रू. २ 

िाख र्वसनयोजन गररएको छ । 

पूवािधार र्वकास 

सूचना तथा संचार प्रर्वसध  

17. यस क्षेिसभि सबैिे सूचना तथा संचारको सहज पहुँच स्थापना गनि साविजसनक संस्थान तथा सनजी 

क्षेिको आगमनिाई प्रवद्धिन गने नीसत सिइनेछ । ठाउँ ठाउँमा सञ्चार टावर स्थापना, टेसिर्ोन 
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िाइन र्वस्तार तथा ब्रोडब्याण्ड इरटरनेट र्वस्तार र आवश्यक व्यवस्थाका िासग तत्काि सम्भाव्यता 

अध्ययन कायि थािनी गररनेछ। सञ्चार सरु्वधा नपगुकेा बस्तीमा सरु्वधा परु् याउन र पगुेका 

स्थानहरुको सञ्चार प्रभावकाररताका िासग र्वशेष थासिनेछ। सबद्धध्यािय हरुमा कम््यटुर न्त्शक्षािाइ 

प्रबधिन गरी सूचना प्रर्वसधमा पहुँच सबस्तार गनिका िासग १६ िाख 50 हजार बजेट र्वसनयोजन गने 

व्यवस्था समिाइएको छ। 

स्थानीय सडक  तथा पिु 

18. अरतर गाउँपासिका, अरतर वडा र अरतर गाउँसम्म सडक संजाि र्वस्तारका िासग सडक नपगुेका 

ठाउँहरुमा नयाँ ट्र्याक खोसिने छ। सडक यातायातिाई सनररतर सचुारु गनि तथा अरय र्वकास 

सनमािण तथा वस्तीस्तरबाट माग भई आए बमोन्त्जमका ग्रामीण तथा कृर्ष सडक र पिु सनमािण तथा 

स्तरोन्नसतका िासग स्थानीय सडक तथा पिु क्षेितर्ि  २ करोड 45 िाख बजेट र्वसनयोजन गररएको 

छ।  

 

उज्यािो गाउँ असभयानुः ऊजाि र्वकास 

19. गाउँपासिका क्षेिसभिका साना जिर्वद्यतु आयोजनाहरुिाई स्तरोन्नसत र सधुार गरी सञ्चािनका 

िासग अनदुान रकम उपिब्ध गराउने व्यवस्था गररएको छ । समग्र ऊजाि क्षेिमा कूि ८८ 

िाख रकम र्वसनयोजन गररएको छ ।  

शहरी र्वकास तथा भवन सनमािण 

20. गाउँपासिका क्षेिसभिका मखु्य मखु्य सहरहरुिाई व्यवन्त्स्थत र सरु्वधाससम्पन्न गसतन्त्शि सहर 

सनमािणका िासग आवश्यक अध्ययनका िासग बजेट र्वसनयोजन गने व्यवस्था समिाइनेछ। 

सामान्त्जक, साँस्कृसतक तथा ऐसतहाससक पर्हचान नमेर्टने गरी ग्रामीण वस्तीिाई व्यवन्त्स्थत 
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बसोबासयकु्त गसतन्त्शि शहरमा रुपारतरण गररनेछ । गाउँपासिकासभि रहेका सबै घरहरुको 

त्यांक संकिन तथा बगीकरण कायि तीब्र रुपमा अन्त्घ बढाउन गाउँपासिकाको प्रोर्ाइि 

सनमािणिाई जोड र्दइनेछ। शहरी र्वकास तथा भवन सनमािण सम्बरधी मापदण्ड स्थानीय 

पररवेशका आधारमा कडाइका साथ कायािरवयन गररनेछ। ससस्ने गाउँपासिकामा एकीकृत, 

व्यवन्त्स्थत, वैज्ञासनक, सरुन्त्क्षत र हररत गाउँ शहर सनमािणको िासग ससस्ने गाउँपासिकाको गरुुयोजना  

कायािरवयन अगाडी बढाइने छ । समग्र भवन तथा सहरी र्वकास तर्ि  रु. ७६ िाख  रकम 

र्वसनयोजनको व्यवस्था गररएको छ।  

सामान्त्जक र्वकास 

न्त्शक्षा  

21. सनररतर न्त्शक्षा, सबैका िासग न्त्शक्षा कायििमिाई सनररतरता र्दँदै शैन्त्क्षक क्षेिको गणुस्तरका 

िासग समयसापेक्ष गणुस्तर कायम गनि सूचना तथा संचार प्रर्वसध (ICT) पूवािधारमा जोड 

र्दइनेछ। सामदुार्यक र्वद्याियहरुमा शैन्त्क्षक गणुस्तर असभवृर्द्ध र्वद्याियिाई नमनुा र्वद्यािय 

सनमािणको िासग आवश्यक भौसतक संरचना सनमािण, मेशीनरी औजार खररद, सरु्वधायकु्त शौचाियको 

सनमािण, पसु्तकािय स्थापना िगायत  व्यवस्था गनि न्त्शक्षा तर्ि  रू. १ करोड ५० हजार 

र्वसनयोजन गररएको छ ।  

स्वास््य सेवा 

22. कुनै पसन नागररकिे आसथिक अभावमा आधारभतू स्वास््य उपचारबाट बन्त्ञ्चत हनुपुने अवस्थािाई 

अरत्य गनि आगामी तीन वषिसभि सबै गाउँवासीिे स्वास््य बीमा गने िक्ष्य सर्हत स्वास््य बीमा 

योजना कायािरवयनमा ल्याउन आवश्यक पहि गररनकुा साथै सबै वडाहरुका स्वास््य 

चौकीहरुबाट गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररएको छ । 

गाउँपासिकाका अरतगितका वडाहरुमा सनुःशलु्क स्वास््य न्त्शर्वर सञ्चािनका साथै समग्र स्वास््य 
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सेवामा सधुार गनि र्वषयगत शाखा र ससमसत समेतको सहकायितामा स्वास््यमा गणुस्तर 

कायििमहरु सञ्चािन गररनेछ । सशति अनदुानमा प्राप्त भएको रकम बाहेक समग्र स्वास््य 

क्षेिमा गणुस्तरीयता कायम गनि रु ३६ िाख ५0 हजार रकम र्वसनयोजन गररएको छ।  

यवुा, खेिकूद तथा मनोरञ्जन  

23. खास गरी यवुा वगिमा व्यवसार्यकता र उद्यमशीिता र्वकास गनि सामान्त्जक पररचािन, सहभासगात 

र नेततृ्व र्वकासका साथसाथै खेिकूद र मनोरञ्जन क्षेिसगँ सम्बन्त्रधत कायििमहरु कायािरवयनमा 

ल्याइनेछ । खेिकूद क्षेिको प्रवद्धिन गनि खेिकूद तथा मनोरञ्जन र्वषयका िासग रू. ७ िाख 

50 हजार र्वसनयोजन गररएको छ । 

सर्ा र शदु्ध खानेपानीुः सरसर्ाइ गने हाम्रो बानी  

३४. स्वच्छ खानेपानी नै प्राणी जगतको जीवनको आधार भएकोिे ससस्ने गाउँपासिकाका सबै 

वडाका जनताहरुमा र्पउने पानीको सरु्वधा सहज रुपमा परु् याउन नया ँ खानेपानी 

आयोजना सनमािण, परुाना आयोजनाको ममित संभार गरी सनयसमत गराउनकुा साथै स्वच्छ 

र्पउने पानीका िासग आवश्यक जनचेतना असभवरृ्र्द् गनि कायििम सञ्चािन गररनेछ। 

स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच असभवृर्द्ध गररनकुा साथै सरसर्ाईमा र्वशेष ध्यान 

र्दईनेछ । र्ोहोर व्यवस्थापनका िासग घरघरमा कुर्हने र नकुर्हने र्ोहोर वगीकरण 

गरी संकिन गने कायि कडाइका साथ कायािरवयन गररनेछ । यसका िासग रु २७ 

िाख रकम र्वसनयोजन गररएको छ। 

िैंसगक समानता र सामान्त्जक समावेशीकरण  

३५. मर्हिा, बािबासिका, अपागं, आर्दवासी जनजाती, दसित, ज्येष्ठ नागररक र र्वपन्न वगि क्षेि, 

समदुायको उत्थानको िासग व्यवन्त्स्थत योजना र कायििम बनाई कायािरवयन गररनेछ । यसको 
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िासग रू. ९१ िाख 25 हजार र्वसनयोजन गररएको छ । यस रकमबाट सशक्तीकरण, क्षमता 

र्वकास, पूवािधार सनमािण िगायतका िन्त्क्षत वगिसँग सम्बन्त्रधत योजना र कायििम कायािरवयनको 

िासग मर्हिा, बािबासिका, अपागं, जनजाती, दसित, ज्येष्ठ नागररक, र्वपन्न वगिको िासग वडाहरुमा 

खचि हनेु पंूजीगत रकमको ३५ प्रसतशत रकम उपिब्ध गराईनेछ । 

 

वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापन 

वन तथा भ-ूसंरक्षण र जिाधार संरक्षण 

३६. वन क्षेिको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादनमा वरृ्द्ध गने कायििमहरु सञ्चािन गररनेछ। 

वन क्षेिको र्वकास र र्वस्तारको िासग वजै्ञासनक वन व्यवस्थापन कायििाई अगाडी बढाइनेछ । 

सामदुार्यक वन र्वकास कायििम, पर्हरो गएको र  नाङ्गा डाँडाहरुमा वकृ्षारोपण, एक घर एक 

र्वरुवा असभयान, डािेघासँ रो्ने कायििाई असभयानको रुपमा सञ्चािन गररनेछ । जि तथा 

भसूमको संरक्षण, पानीको महुानहरुको संरक्षणको िासग प्रत्येक वडामा असभयान संचािनका िासग 

आवश्यक बजेट र्वसनयोजनको व्यवस्था गररएको छ । महुान सर्ा राख्न,े महुान वररपरर र्वरुवा 

रो्ने, महुान संरक्षण गने कायििाई कडाईका साथ िागू गररनेछ। र्वषयगत ससमसत र 

शाखाहरुसगँको समरवयमा  कायािरवयन गने गरी ३ िाख  रकम र्वसनयोजन भएको छ । 

र्वपद् व्यवस्थापन 

३७. सबै वडामा र्वपद् जोन्त्खम रयूसनकरण ससमसत गठन गरी र्वपद् प्रसतकायिका िासग जनचेतना 

रै्िाउन वडास्तरमा सचेतनामूिक कायििम संचािन गररनेछ। र्वपद् तत्काि प्रसतकायि तथा 

राहतका िासग र्वपद् जोन्त्खम कोषको स्थापना गरी सनन्त्श्चत रकम उक्त कोषमा संन्त्चत हनेु 

व्यवस्था समिाइनेछ। र्वपद जोन्त्खम कोष सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सनदेन्त्शका बनाई कायािरवयन 

गररनेछ । र्वपद् व्यवस्थापन तर्ि  रू. १२ िाख  रकम र्वसनयोजन गररएको छ । 
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३८. जिउत्पन्न प्रकोप सनयरिणको िासग जोन्त्खमयकु्त स्थानहरुको पर्हचान गरी तटबरधनको व्यवस्था 

गररनेछ ।  

संस्थागत र्वकास, सशुासन तथा सेवा प्रवाह   

३९. गाउँपासिका र वडा कायििायको भवन सनमािण कायि अगाडी बढाई कायािियको संस्थागत संरचना 

ससन्त्क्तकरण गरी कायािियबाट सम्पादन हनेु काम कारबाहीिाइ सछटो छररतो र प्रभावकारी 

ढङ्गिे सम्पादन गनि रु. १ करोड ७४ िाख बजेट सबसनयोजन गररएको छ ।  

४०. साविजसनक प्रशासनिाई स्वच्छ, सक्षम, सनष्पक्ष, पेशागत अनशुासनप्रसत प्रसतवद्ध, पारदशी, 

भ्रिाचारमकु्त, प्रर्वसधयकु्त, जनउत्तरदायी र सहभासगतामूिक बनाउन पदासधकारी र कमिचारीहरुिाई 

समय समयमा ज्ञान, सीप असभवृर्द्ध गने खािको क्षमता र्वकास तासिम, असभमनु्त्खकरण तथा 

पनुतािजगी सम्बरधी तासिमको िासग रु. ६ िाख र्वसनयोजनको व्यवस्था गररएको छ ।   

४१. संस्थागत सक्षमता र संस्थागत स्मरणिाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूवािधार सनमािण, 

आधसुनक नागररक वडापि, सेवा प्रवाहमा मापदण्ड सनमािण तथा सेवाप्रवाहमा र्वद्यतुीय सूचना 

प्रर्वसधको र्वकासका िासग अध्ययन, र्वकास र सञ्चािनका आवश्यक बजेट र्वसनयोजन गररएको 

छ। स्थापनाकािको गाउँपासिका भएकोिे आधारभतू व्यवस्थापन गरी गाउँपासिका कायाििय र 

वडा कायािियहरुको भौसतक साधनहरु व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहिाई सहज र प्रभावकारी बनाउन 

आवश्यक र्सनिचसि र र्र्क्चसिका िासग रु ३५ िाख र्वसनयोजन गररएको छ। 

४२. र्वद्यतुीय शासनको अवधारणा अविम्बन गनि गाउँपासिका कायािियमा थप मेन्त्शनरी  औजारको 

व्यवस्थाका साथै सवै वडा कायािियहरुमा कम््यटुर, र्ोटोकपी सर्हतको र्प्ररटर जडाको साथै 

तत्काि सम्भव हनेु वडा कायािियहरुमा  Landline र्ोनका साथै इरटरनेट जडानको व्यवस्था 

समिाइनेछ।अरय वडा कायािियमा पसन सनयसमत सञ्चारका िासग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ। 

वडा कायािियमा मेन्त्शनरी औजार सनयसमत सञ्चािनका िासग र्वद्यतु सरु्वधा नपगुेको वडा 
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कायािियमा सोिार र र्वद्यतु िाइन जडान भएका वडा कायािियहरुमा वैकन्त्ल्पक इरधनको रुपमा 

इरभटिर (Inverter) व्यवस्था गररनेछ। यसका िासग रु १५ िाख र्वसनयोजन गररएको छ। 

 

४३. आम नागररकको सूचनाको हकको प्रत्याभसूत र्दिाउन तथा सूचना तथा त्यांक व्यवस्थापनको 

िासग सूचना तथा असभिेख केररको स्थापना गररनेछ। संगठनिे गरेका कायि प्रगसतको 

सम्बरधमा साविजसनक सनुवुाई, सामान्त्जक पररक्षण, साविजसनक पररक्षण, व्यवस्थापन पररक्षण, गनुासो 

व्यवस्थापनमा उपयकु्त र्वसध सनमािण गरी कायािरवयनमा ल्याईनेछ ।  

अध्यक्ष महोदय,  

४४. आसथिक वषि २०७५।०७६ को बजेटको र्वसनयोजन र स्रोतको व्यवस्था सम्बरधी योजना देहाय 

बमोन्त्जम रहेको छ ।  

४५. आसथिक वषि २०७५।०७६ का िासग रू. ३२ करोड ८२ िाख ५ हजार र्वसनयोजन गररएको 

छ । कुि र्वसनयोजनमध्ये चाितुर्ि  रू १९ करोड २४ िाख ९० हजार अथाित ५८.६५ 

प्रसतशत र पुँजीगततर्ि  रू. १३ करोड ५७ िाख १५ हजार अथाित ्४१.३५ प्रसतशत रहेको छ 

।  

४६. आगामी आसथिक वषिका िासग अनमुान गररएको खचि व्यहोने स्रोतहरुमध्ये आरतररक राजश्वबाट 

रू. ३६ िाख ७७ हजार अथाित १.१२ प्रसतशत, र्वत्तीय समानीकरण अनदुान नेपाि सरकारबाट  

रू १0 करोड ९१ िाख र प्रदेश सरकारबाट ४१ िाख गरी जम्मा ११ करोड ३२ िाख  

अथाित ्३४.४९ प्रसतशत, राजश्व बाडर्ाड नेपाि सरकार ६ करोड ३५ िाख १४ हजार अथाित ्

१९.३५  प्रसतशत,   सुःशति अनदुान नेपाि सरकारबाट  रू. १२ करोड ३२ िाख र प्रदेश 

सरकारबाट ९६ िाख गरी जम्मा रु १३ करोड 28 िाख अथाित ्४०.४६ प्रसतशत, अल्याबाट 

रू. १ करोड 50 िाख १४ हजार अथाित ४.57 व्यहोने प्रक्षेपण गररएको छ ।  
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अध्यक्ष महोदय,  

४७.  आसथिक वषि २०७५/०७६ का िासग आरतररक राजश्व पररचािन नीसतका उदे्दश्य सनम्नानसुार 

रहेका छन ्:  

 वडा कायाििय र गाउँ कायिपासिकाबीच परस्पर सहयोग, सहकायि र समरवयको वातावरण 

सनमािण भई सबै प्रकारका आसथिक र्ियाकिापहरुिाई करको दायरामा समेटी असधकतम ्

राजश्व पररचािनमा जोड र्दने र राजश्व चहुावट सनयरिण गने । 

 आरतररक राजश्व पररचािनमा र्दगो वृर्द्धदर हाससि गरी स्थानीय र्वत्त प्रणािीिाई सदुृढ 

तलु्याउने गरी राजश्व प्रणािीमा सधुार गने । 

 स्वच्छ एवं पारदशी कर प्रणािी अविम्बन गदै राजश्व प्रणािीिाई समरयार्यक एवं 

िगानीमैिी बनाउने । 

 आरतररक राजश्वका थप स्रोतहरु पर्हचान गरी मौजदुा आरतररक करका दरहरुिाई िागत 

प्रभावी बनाउने । 

 कृर्ष िगायत अरय क्षेिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई सनयाित प्रवद्धिन गने ।  

 हामीिे सतरेको कर हाम्र ैिासग भने्न नाराका साथ सबै नागररकमा कर सतने प्रवृन्त्त्तको र्वकास 

गने । 

४८. मासथ उल्िेन्त्खत उदे्दश्य हाससि गनिको िासग देहाय बमोन्त्जमका नीसत तथा कायििमहरु 

अविम्बन गररनेछन:्  

 साविजसनक सेवा र राजश्वबीचमा तादाम्यता कायम गदै कर नसतने व्यन्त्क्त वा नागररकिाई कर 

नसतरेसम्म साविजसनक सेवाबाट बन्त्ञ्चत गराउने नीसतको अविम्बन गररनेछ ।  
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 करको दरभरदा दायरा र्वस्तारिाई प्राथसमकता र्दई कराधारिाई थप र्रार्किो बनाउँदै 

िसगनेछ। 

 राजश्व संकिनको िासग आवश्यक जनशन्त्क्त पररचािन गरी करदातािाई सहज रुपमा कर सतने 

वातावरण सनमािण गररनेछ । 

 कर प्रणािीमा प्रर्ियागत सरिीकरणका िासग प्रशाससनक, काननुी तथा प्रार्वसधक र्वषयहरुमा 

एकरुपता र स्पिता हनेु गरी सधुारको प्रस्ताव तयार गरी िागू गररनेछ । 

 करदातािे सतरेको करको जानकारी र्दने गरी एकीकृत काडि बनाई सनजिाई उपिब्ध गराईनेछ 

र सोही काडिको आधारमा सेवाप्रवाह र र्वकास सनमािणका कायिमा संिग्न हनेु व्यवस्था 

समिाइनेछ । 

 रयून सबजकीकरण, चोरी सनकासी/पैठारी र अवैध व्यापार रोकथामका िासग र्वशेष रणनीसत 

अविम्बन गररनेछ । 

 करदाता तथा आम नागररकका िासग सूचनामूिक एवं सचेतना असभवृर्द्ध सम्बरधी करदाता न्त्शक्षा 

कायििमहरुिाई सनररतर रुपमा सञ्चािन गररनेछ । यस्तो न्त्शक्षा, सूचना र सचेतना सम्बरधी 

कायिहरु आवश्यकता अनसुार सनजी, गैरसरकारी, उपभोक्ता र्हतकारी एवं पेशागत संघसंस्थाहरु 

समेतको सहभासगता र समरवयमा सञ्चािन गररनेछ । 

अध्यक्ष महोदय, 

४९. बजेट तजुिमा तथा बजेट छिर्िको िममा आ–आफ्नो तर्ि बाट सझुाव र्दनहुनेु सम्पूणि 

पदासधकारी, कमिचारी, बरु्द्धजीर्व, नागररक समाज तथा सामदुार्यक संस्था सबैमा हार्दिक धरयवाद 

ज्ञापन गदिछु । 
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५०. अरत्यमा, समदृ्ध ससस्ने गाउँपासिका सनमािणका िासग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा सनररतर सहयोग, 

सद्ध भाव र चासोका साथ उत्प्रेरणा र सहयोग प्रदान गनुिहनेु आम शभेुच्छुक, ससस्नेबासी जनता, 

करदाता, सरकारी, गैरसरकारी तथा सामदुार्यक संस्थाहरुप्रसत हार्दिक आभार व्यक्त गदिछु । 

जसरी बजेट तजुिमामा सहयोग र सद्ध भाव प्राप्त भयो त्यसैगरी बजेटको सर्ि कायािरवयनमा पसन 

सबैको खिुा सहयोगको अपेक्षा गदिछु । 

५१. स्थानीय तहको सरकारको कायािरवयनको सरुुवात भएकािे हामी इसतहास सनमािणको चरणमा 

छौं। हाम्रो यािा कर्ठन छ तर भर्वष्य उज्विमय छ। वतिमान वस्तगुत यथाथि धरातिमा 

उसभएर चनुौसतहरुको सामना गनि हामी सबै कर्टवद्ध, प्रसतवद्ध र एकतावद्ध बनौं। उज्वि भर्वष्य 

सनमािणको िासग आशावादी बनौं । 

धरयवाद ! 

 


