पााँचौ गाउाँ सभामा उपाध्यक्ष

श्री चचनमाया गरु
ु एको
ु ङ्गज्यल
ू े प्रस्तत
ु गनभ

आचथुक बर्ु २०७६/७७ को
बजेट बक्तव्य

अजन
ु चौपारी गाउाँ पाललका
गाउाँ कायुपाललकाको कायाुलय
अजन
ु चौपारी, स्याङ्जा

२०७६ साल आर्ाढ १६ गते सोमबार

अजन
ु चौपारी गाउाँ पाललकाको पााँचौ ऐततहालसक गाउाँ सभामा अध्यक्षता ग्रहण गरर

रहनु भएका अध्यक्ष एवं अजन
प्रशासकीय
ु चौपारी गाउाँ पाललका अध्यक्षज्य,ू प्रमख
ु
अचिकृतज्य,ू ६
गाउाँ पाललका

वटै

वडाका

अध्यक्षज्यहरु, कायुपाललका

सदस्यज्यह
ू रु, ववलभन्न

सलमततका

सदस्यज्यह
ू रु, सम्पण
ू ु

पदाचिकारीज्यह
ू रु, राष्ट्र

कमुचारी एवं गाउाँ सभामा उपस्स्थत सम्पण
ू ु व्यस्क्तत्वज्यह
ू रु ,

सेवक

सन्
ु दर शान्त हराभरा अतन ववववि सांस्कृततक, िालमुक तथा पौराणणक

सम्पदाले भरीपण
ू ु कल्कलाई रहे को दरौंखोलाको काखमा ववराजमान अजन
ु चौपारी

गाउाँ पाललकाको पााँचौ गाउाँ सभाको ऐततहालसक घडीमा उपस्स्थत सम्पण
ू ु व्यस्क्तत्वहरु

प्रतत मेरो व्यस्क्तगत तर्ुबाट र लसङ्गो गाउाँ पाललकाको तर्ुबाट शव्दरुपी पष्ट्ु प
गुच्छाद्धारा हार्दुक स्वागत टक्राउाँ दछु ।

सवुप्रथम म यस ऐततहालसक घडीमा यहााँहरुको इच्छा र चाहाना पण
ू ु रुपमा छोटो

समयमा परु ा गनु नसकेपनी समयको सापेक्ष परु ा गने बाचा गदु छु । अजन
ु चौपारी
गाउाँ पाललकालाई नामाकरण सर्हत दे शभरीका ७५३ स्थानीय तह लभत्र समाहीत

गराउनको तनम्ती स्जल्ला दे णख लसंहदरबार सम्म घचघचाई अहोरात्र पलसना बगाउनु
हुने अतन नेपालको तेश्रो नक्सामा हाम्रो अजन
ु चौपारी गाउाँ पाललका पतन नामाकरण
समार्हत गराउने सम्पण
ू ु महान व्यस्क्तत्वहरुलाई यसै अबसरमा नमन साथै
इस्मरण गदै िन्यवाद र्दन चाहान्छु । आजको नेपाल तनमाुणको इततहासको

ववलभन्न काल खण्डमा दे श र जनताको पररवतुनको पक्षको लाचग प्राण आहुती गनु
हुने ज्ञात अज्ञात सर्हदहरु प्रतत भावपण
ू ु श्रद्धान्जली अपणु गदु छु । साथै ऐततहासीक
जन आन्दोलनको क्रममा घाईते हुनभ
ु एका अपाङ्ग, वविव
ु ा, वविरु तथा बेपत्ता
पररवारजनप्रतत यस अबसरमा स्मरण गनु चाहान्छु । अजन
ु चौपारी गाउाँ पाललकाको
प्रवेशद्धार गप्ु तेश्वर मस्न्दर दे णख थाप्ले पववत्र िालमुक स्थल एकानन्द गर्
ु ा हुदै
डहरे देउराली तथा टाउको लेक दे णख थाप्लेको लेक सममलाई आफ्नो सतही पररिी

बनाई सन्
ु चौपारी गाउाँ पाललकाको
ु दर कचौरा आकारमा सन्
ु दर शान्त र हराभरा अजन

पााँचौ गाउाँ सभामा आ.व. २०७६/०७७ को आय व्यय वववरण यहााँहरु सामु पेश गनु
पाउाँ दा तनकै गौरवास्न्वत महशस
ु गरे की छु ।

नेपाल सरकारको सम्वद्ध
ु ी नेपालको मल
ु नारालाई आत्मासाथ गदै
ृ नेपाल शख

सम्पण
ू ु जनताहरुको पररश्रम र पलसनाबाट सस्ृ जत यस गाउाँ पाललकाको हरे क कुना

कन्दरा बगु तहमा छररएर रहनभ
ु एका हाम्रा गाउाँ पाललकाका ढुकढुकी आदरणीय
आमा बव
ु ा, दाजभ
ु ाई तथा र्दर्द बर्हनीहरुको मह
ु ारमा सदा सवुदा हामी सख
ु ी अनी
ववकासको मल
ू र्ुटाउने र्दगो लक्ष्य र उद्देश्य राखी यो कायुक्रम पेश गरे को अवगत
गराउन चाहन्छु ।

केन्रीकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्य गदै ववकेन्रीत राज्य प्रणालीमा पाइला

सानु अगाडी

बढे का

हाम्रा

यी

सज
ृ नलशल

हातहरु

नेपालको

संवविान, २०७२

कायाुन्वयन साँगसगै नेपालको इततहासमा पर्हलो पटक गनन भएको स्थानीय
सरकार सञ्चालन तनदे लशका अनस
ु ार आजको यो पााँचै गाउाँ सभा सम्म आई पग
ु ेका

छौ । छोटो समयमा जनताका इच्छा र चाहानहरु सम्पण
ू ु रुपमा पररपतू तु गनु
नसक्नु यथाथु पतन हो । समय, इच्छा अतन चाहानाहरुलाई समझदाररमा लैजानु र
जानु पतन समन्वय हो । दशाुउने प्रयास गरररहे का छौ समन्वय पतछ यथाथुमा पतन
दे णखनेछ । केर्ह हदै सम्म सर्ल पतन भएका छौ ।

हामीलाई थाहा छ दे शले अव एउटा तनस्श्चत गन्तव्य ललन खोजी रहे को छ ।
ववकास तनमाुणमा अग्रगामी छलान माने प्रयास गरी रहे को छ । यसै सन्दभुमा
हामी गाउाँ पाललका बासीहरुको पतन सोही अनस
ु ार ततव्र पररवुतन र समाज रुपान्तरण

सर्हतको सम्वद्ध
ू ु रुपमा
ृ गाउाँ पाललकाको पररकल्पना गरी राखेकाछौ । यसलाई पण
आत्मसाथ गदै यहााँहरुकै भावनालाई आत्मसाथ गदै अगाडी बढाउने प्रततवद्धता
व्यक्त गनु चाहन्छु ।

दे शको पररस्स्थती अनस
ु ार लसलमत सािन श्रोत र तनस्श्चत पररिी लभत्र रही यस
गाउाँ पाललकाको सम्पण
ू ु कायुक्रम लगायत ववकास तनमाुणको गततवविीहरु सञ्चालन
गनप
ु ने बाध्यता हामी वीच रहे को हुाँदा यस बर्ुनै यहााँहरुको सम्पण
ू ु आशा र
चाहनाहरु पण
ू ु रुपमा पररपतू तु गनु नपाउदा कता कता णखन्नताको आभास पतन
भएको छ । तर मलाई आशा र भरोसा अतन ववश्वास छकी स्थानीय तह मात्र नभई
प्रदे श/केन्र सरकार सम्म घचघचाएर पतन यहााँहरुको ववकास तनमाुण प्रततको ततव्र

चाहानाहरुलाई मत
ु प र्दनको तनम्ती र्दनरात खटी यहााँहरुको आशा, भरोसा र
ू रु
ववश्वास टुट्न नर्दने प्रततवद्र्िता पन
ु ःव्यक्त गनु चाहान्छु ।
आदरणीय अध्यज्य,ू

मलाई लाग्छ यस अवचि भरी गाउाँ पाललकाका ३८ वटै टोलहरुका ववलभन्न

बस्तीहरुमा छररएर रहे का मर्हला, बालवाललका दे णख बद्ध
ृ सम्म दललत आर्दवासी,

जनजाती दे णख खस आयु जाती सम्म, अतत ववपन्न गररब दे णख िनी वगु सम्म,
र्रक क्षमता भएका व्यक्ती दे णख सपाङ्ग व्यस्क्तहरुको न्यायको लशललशलामा कर्ह

कतै पतन कुनारघात नभई आजको लमतत सम्म तनश्पक्ष र ववलभन्न रुपमा दःु िको
दि
ु पानीको पानी सर्हत न्यायोचचत रुपमा न्याय सम्पादन गरे को मलाई महशस
ु
भएको छ । चालु बर्ु २०७५/७६ मा ९ वटा लमलापत्र गनु सर्ल भएका छौ ।
त्यसैगरी ६ वटा र्ौजदारी मद्ध
ु ा प्रहरीचौकीमा पनाएका छौ भने ४ वटा छलर्लमा

रहे को छ, २०७५ र्ौर् ६ गते दे णख १३ गते सम्म १४ जना मेललमलापकताुहरुलाई ४८
घण्टा मेललमलाप ताललम सम्पन्न गरी गाउाँ पाललकामा सचू चकृत समेत गरे का छौ ।

मलाई लाग्दछ राष्ट्रको आमल
ु पररवुत पश्चात जनताहरुको भावना िेरै र्ेररएको छ,

इच्छा र चाहनाहरु बदली रहे को छ, पररवुतन दे ख्न र प्रयोग गनु आतरु हुनु हुन्छ
। तर हामी लसलमत श्रोत र सािनको कारणबाट जनताहरुले अपेक्षा गरे का सम्पण
ू ु
आशा अनी चाहानाहरुलाई एकै पटक पररपतू तु गनु नसककएको प्रतत अत्यन्त
सम्वेदनलशल र सजक छौ ।

गाउाँ पाललकाले जतत राजश्व ववृ द्ध र राजश्व संकलन गने लक्ष्य ललएको चथयो

सो अनरु
ु प लक्ष्य परु ा गनु नसकेको तथ्य पतन स्मरण गराउन चाहन्छु । हाम्रो मल
ु

सम्पत्ति नै हाम्रो आन्तररक राजश्व भएको हुाँदा सम्पण
ू ु गाउाँ सभाका सदस्यज्यह
ू रु
राजश्व संकलन प्रतत ववशेर् ध्यान आकर्ुण गराउन चाहन्छु ।

गाउाँ पाललकाको पााँचौ गाउाँ सभा सम्म आई पग्ु दा गाउाँ पाललकाको स्थलगत

अध्ययन गदाु अब हालमले टुक्रे साना छररएका काम गदाु हामी कर्हल्यै पतन
तनस्श्चत गन्तव्यमा पग्ु न नसककने रहे छ भन्ने गर्हराईमा पग
ु ी यस बर्ु दे णख प्रदे श

र केन्र सरकारको नीतत अनस
ु ार बजेट माग गरी गाउाँ पाललकाको गौरबका
योजनाहरुलाई मात्र प्राथलमकता र्दएकोछु ।
ववगतका

र्दनहरुमा

सम्पण
ू ु

जनप्रतततनिीहरु

र राष्ट्रसेवक

कमुचारीहरु

जनताको मह
ु ार र्ेनु र समद्ध
ू ु
ृ गाउाँ पाललका बनाउनका लाचग अहोरात्र खर्टई सम्पण
र्दनहरुमा समुवपत हुनु भएकोमा आभार प्रकट गदै आगामी र्दनहरुमा पतन यस
गाउाँ पाललकालाई समद्ध
गाउाँ पाललका बनाउनको तनम्ती हरपल हरदम पाईलाहरु
ृ
अगाडी बढाई रहनेछ भन्ने ववश्वास ललएकोछु । गाउाँ –गाउाँ , नााँउ–नाउाँ , बस्ती–बस्ती

अतन दारे गौडा दे णख डहरे को लेक, तामक
ु ो लेक दे णख थाप्लेको लेक सममका

जनताहरुले लोकतन्त्रको अनभ
ु तु त हुने गरी आर्ुलाई सावुभौमसत्ता सम्पन्नताको
अनभ
ु तु त गनु पाउने छन ् भन्ने यसै अवसरमा शभ
ु –कामना टक्राउाँ न ।

गाउाँ सभाका आदरणीय अध्यक्षज्यू,
गाउाँ सभाका सदस्य ज्यूहरु,
राष्ट्रसेवक कर्मचारी मर्त्रहरु
१.

बजेट तजजम
ु ा गर्ाु मैले मूलत:नेपालको सं विधान र कानूनहरु,नेपाल सरकार तथा
प्रर्े श सरकारको नीतत,कार्ुक्रम तथा बजेट िक्तव्र्, वितनर्ोजन विधेर्क,२०७६
को तसद्धान्त र प्राथतमकता, गाउँकार्ुपातलका तनर्ुर्हरु तथा र्ीगो विकास
लक्ष्र्लाई मजख्र् आधार बनाएको छज ।साथै,वितिन्न क्षेत्रका सरोकारिालाबाट
प्राप्त हजन आएका महत्िपूर्ु सजझािलाई समेत बजेट तनमाुर् गर्ाु विशेष ध्र्ान
दर्एकोछज ।

२. स्थानीर् सरकारको आन्तररक स्रोत, नेपाल सरकार

र प्रर्े श सरकारबाट

हस्तान्तररत अनजर्ान तथा राजस्ि िाँडफाँटलाई मजल आधार मानी र्ो बजेट तथा
कार्ुक्रम तजजम
ु ा गरे को छज

। साथै,र्स बजेटमा गाउँपातलकाको आफ्नो

क्षेत्रातधकारतित्र कर तथा गैर कर राजस्ि पररचालन र व्र्िस्थापनलाई
प्राथतमकतामा राखेको छज ।
३.

ँ ीगत बजेटको अं श बढाउने र
अनजप्पार्क तथा अनािश्र्क खचु घटाउने, पजज
चालज खचुमा तमतव्र्वर्ता ल्र्ाउने गरी बजेट प्रस्ताि गरे कोछज
कार्ुक्रमको

छनौट,साधन

स्रोतको

बाँडफाँट

र

। साथै

वितनर्ोजनमा

र्े त्तखने

र्ोहोरोपनालाई न्र्ूनीकरर् गनु प्रशासतनक तथा प्रावितधक क्षमता,स्रोत तथा
वितनर्ोजनका िीचमा सन्तजलन कार्म हजने गरी स्रोत व्र्िस्थापन गने व्र्िस्था
तमलाएको छज ।
४.

समाजिार् उन्मजख अथुतन्त्रको तनमाुर्,पररपूरक कानजन तजजम
ु ा,िौततक पूिाुधारको
तनमाुर् र व्र्िस्थापन,आन्तररक स्रोतको आधार विस्तार,उत्पार्न र उत्पार्कत्ि
बृवद्ध,आर्ोजनाको

प्राथतमकीकरर्,असल

शासन

प्रिर्ुन

र

अन्तरसरकारी

समन्िर् हाम्रो सरकारको प्रमजख च जनौती रहेका छन् ।
सिाका अध्र्क्षज्र्ू,
सिाका सर्स्र्ज्र्ूहरु,
अि म आगामी आतथुक िषु २०७६/७७ को िजेटका उर्े श्र् तथा प्राथतमकता
प्रस्तजत गने अनजमतत चाहन्छज ।बजेटका उद्देश्र् तनम्न अनजसार रहे का छन् ।
5.

जनसहिातगता,उिरर्ावर्त्ि,पारर्त्तशत
ु ा सजतनत्तित गरी सजलि र गजर्स्तरीर् सेिा
प्रर्ान

गनज,ु

6.

लोकतन्त्रका लािहरुको समानजपाततक समािेशी र न्र्ार्ोत्तचत वितरर् गनज,ु

7.

कानजनी राज्र् र दर्गो विकासको अिधारर्ाअनजरुप समाजिार्उन्मजख सं घीर्
लोकतात्तन्त्रक गर्तन्त्रात्मक शासन प्रर्ालीलाई स्थानीर् तहर्े त्तख नै सजदृढीकरर्
गनज,ु

8.

स्थानीर् नेतत्ृ िको विकास गर्ै स्थानीर् शासन पद्धततलाई सजदृढ गनज,ु

9.

स्थानीर् तहमा विधावर्की,कार्ुकाररर्ी र न्र्ावर्क अभ्र्ासलाई सं स्थागत गनजु ।

10. आगामी आतथुक िषुको बजेटमा र्े हार्का क्षेत्रमा लगानीलाई उच्च प्राथतमकता
दर्एको छज ।
11. ग्रामीर् सडक, प्रशासकीर् ििन तथा शहरी विकास माफुत पूिाुधार विकास,
12. कृवष, पर्ुटन, उद्योग तथा िात्तर्ज्र्,सहकारी,वििीर् क्षेत्रको विकास माफुत
आतथुक विकास ,
13. त्तशक्षा, स्िास््र्, खानेपानी तथा सरसफाई, सं स्कृतत प्रिधनु, लैविक समानता
तथा सामात्तजक समािेशीकरर् को विकास माफुत सामात्तजक विकास,
14. िन,िातािरर् तथा विपद् व्र्िस्थापन
15. सजशासन तथा सं स्थागत विकास
अि म चालज आतथुक िषु २०७५/७६ को आर् व्र्र्को र्थाथु त्तस्थतत प्रस्तजत
गनु चाहन्छज ।
16. चालज आतथुक िषुमा रु ३५ लाख ३८ हजार राजस्ि पररचालन हजने अनजमान
रहे कोमा चालज आतथुक िषुको ज्र्ेष्ठ मसान्त सम्म कररब २५ लाख राजस्ि
सं कलन िै सकेको छ । त्र्सै गरी चालज आतथुक िषुको जेष्ठ मसान्त सम्म
नेपाल सरकारबाट वििीर् समानीकरर् अनजर्ानबापत प्राप्त रु ६ करोड ४५
लाख रुपैर्ा मध्र्े रु ४ करोड 51 लाख 89

हजार खचु िएको छ िने

सं घीर् राजस्ि िाँडफाँडबाट रु ४ करोड ५४ लाख ६३ हजार नौ सर् र्स
रुपैर्ा आर् प्राप्त हजनपज नेमा चालज आ.ि.को जेष्ठ मसान्त सम्ममा रु ३ करोड
९३ लाख पाचँ सर् सतचातलस रुपैर्ा मात्र प्राप्त िै रु १ करोड ४४ लाख
७५ हजार प्राप्त हजन बाँकी छ ।
17. चालज आतथुक िषुको सशतु अनजर्ान तफु रु १२ करोड ३२ लाख ८९ हजार
रुपैर्ा मध्र्े चालज आ.ि.को जेष्ठ मसान्त सम्म रु ११ करोड २५ हजार रुपैर्ा
खचु िएको छ। त्र्स्तै सामात्तजक सजरक्षा ििा बापत रु ४ करोड 5 लाख
75 हजार रुपैर्ा प्राप्त िएको छ ।

18. अनजर्ान तथा राजस्ि बाँडफाँटका अततररक्त स्थानीर् पूिाुधार विकास कार्ुक्रम
तफु रु 40 लाख,प्रधानमन्त्री रोजगार कार्ुक्रम तफु रु 12 लाख ९९ हजार,
सडक बोडु नेपालबाट तफु रु १० लाख, नेपाल पर्ुटन बोडु गण्डकी प्रर्े शबाट
रु १० लाख,गररि सं ग विश्वेश्वर कार्ुक्रम तफु रु ४ लाख २९ हजार,गररब
पररिार पवहचान तथा पररचर्पत्र वितरर् कार्ुक्रम तफु रु १३ लाख ९४
हजार नौ सर्, झोलजङगे पूल क्षेत्रगत कार्ुक्रम तफु रु ३२ लाख ३० हजार
रुपैर्ाको तसधै अत्तख्तर्ारी प्राप्त िएको छ । र्स्ता कार्ुक्रमको लातग प्राप्त
िएको रकमको प्रततिेर्न तसधै नेपाल सरकारमा पठाउने गरी अत्तख्तर्ारी प्राप्त
िएकाले स्थानीर् सरकारको बजेट प्रर्ालीमा समािेश गररएको छै न ।
19. आतथुक िषु २०७४/७५को राजस्ि र व्र्र्को र्थाथु वििरर् ,ज्र्ेष्ठ मसान्त
सम्मको आतथुक िषु २०७५/७६ को आर् तथा व्र्र् वििरर् तथा सं शोतधत
अनजमान र आतथुक िषु २०७६/७७ को अनजमातनत आर्व्र्र्को वििरर्
वितनर्ोजन ऐनको अनजसूचीमा उल्लेख गरे को छज ।
सिाध्र्ाक्ष महोर्र्,
सिाका सर्स्र् ज्र्ूहरु,
अब म क्षेत्रगत रुपमा आगामी िषु २०७६/७७ को बजेट तथा कार्ुक्रम
प्रस्तजत गनु चाहन्छज ।
सडक पूिाुधार
20. गाँउपातलकाको सर्रमजकाम र्े त्तख िडा कार्ाुलर् जोड्ने सडकहरुलाई बाह्रै
मवहना र्ातार्ात सहज ढिले सजचारु गने उर्े श्र्ले त्र्स्ता ग्रामीर् सडकहरुको
स्तरोन्नतीका लातग बजेट वितनर्ोजन गरे को छज । जसमा गण्डकी प्रर्े श
सरकारबाट प्राप्त समपजरक अनजर्ान रकम रु १ करोड र गाँउपातलकाले रु १
करोड थप गरी जम्मा रु २ करोड रुपैर्ा गाँउपातलकाको गौरिको र्ोजना

अन्तगुत गाँउपातलका सर्रमजकाम र्े त्तख िडा न ३ ४ र ५ को िडा कार्ाुलर्
जोड्ने सडकलाई बजेट वितनर्ोजन गरे को छज । त्र्स्तै गाँउपातलका सर्रमजकाम
र्े त्तख िडा न ६ को कार्ाुलर् जोड्ने ग्रामीर् सडकको स्तरोन्नततका लातग रु
५० लाख र

िडा न २ को कार्ाुलर् जोड्ने ग्रामीर् सडकको स्तरोन्नततको

लातग पतन रु ५० लाख वितनर्ोजन गरे को छज
गाँउिस्तीमा

सहज

र्ातार्ात

सञ्चालनका

लातग

।गाँउपातलका तित्रका

िडाका

सहार्क

ग्रामीर्

सडकहरुको ममुत सजधारका लातग पतन िडास्तरीर् र्ोजना अन्तगुत बजेटको
व्र्िस्था तमलाएको छज ।
ििन
२१. गाँउपातलकाको

आफ्नै प्रशासकीर् ििन निएकोले िाडाको अलगअलग ििन र

कोठाबाट सेिाप्रिाह गनजप
ु रे को बाध्र्तालाई महसजस गरी आगामी आतथुकिषु
सम्पन्न हजने गरी गाँउपातलकाको प्रशासकीर् ििन तनमाुर्को लातग रु २ करोड
बजेट वितनर्ोजन गरे को छज ।त्र्स्तै िडा न २ को कार्ाुलर् ििन तनमाुर्को
लातग पतन रु ६०लाख बजेट व्र्िस्था तमलाएको छज ।
कृवष क्षेत्र
22. नागररकको खाद्यअतधकार सजरत्तक्षत गर्ै गररिीको अन्त्र् गनु,ठज लो सं ख्र्ामा
रहे का कृषक पररिारको आर्स्तर िृवद्ध गनु तथा सिल अथुतन्त्रको तनमाुर् गनु
कृवषको आधजतनकीकरर्, वित्तशष्टीकरर् र व्र्िसार्ीकरर् जरुरी छ । र्सका
लातग कृवष र्ान्त्र उपकरर् र कृवष सामाग्रीहरुको व्र्िस्था गनु िजेटको
व्र्िस्था

गरे को

छज

।गाँउपातलकाको

कररब

२००

जना

कृषकहरुलाई

व्र्िसावर्क र सीपमूलक तातलम प्रर्ान गने उर्े श्र्ले बजेटको व्र्िस्था
तमलाएको छज ।

23. खेतीर्ोग्र् बाँझो जतमनहरुको उपर्ोग गनु व्र्िसावर्क करार खेती पद्धतत
माफुत फलफूल विकास कार्ुक्रम सञ्चालन गनु रु १०लाख रुपैर्ा वितनर्ोजन
गरे को छज ।कृवष तथा पशजपन्छी क्षेत्रमा व्र्ािसावर्क रुपमा फमु सञ्चालन गरे का
कृषकहरुलाई उक्त क्षेत्रमा दर्गोपना कार्म गररराख्न कृवष सहकारी तथा कृवष
विकास बैिसँग सहकार्ु गरी कृवष ऋर्मा व्र्ाज अनजर्ान कार्ुक्रम सञ्चालनको
लातग रु १२ लाख बजेट वितनर्ोजन गरे को छज ।
खानेपानी
24. आधारिजत खानेपानी नपजगेको गाउँिस्तीमा खानेपानी पजर्ाुउने कार्ुक्रमलाई
तनरन्तरता दर्एको छज ।एक घर एक धारा कार्ुक्रमलाई समेत अगातड बढाउने
लक्ष्र् राखेको छ ।
ऊजाु विकास
25. प्रर्े श सरकारसँगको सहकार्ुमा जीर्ु अिस्थामा रहे का विजजलीको काठको
पोललाई

विस्थावपत

गरी

स्टीलको

पोलको

व्र्िस्था

गररनेछ

।सम्पूर्ु

अजजन
ु चौपारी गाउँपातलकालाई उज्र्ालो गाउँपातलका बनाउन पहल गररनेछ ।
शहरी विकास
ज को
26. आधजतनक सभ्र्ताको मानक नै सजविधार्जक्त शहर िएको तथा मजलक
विकासको स्िरुप शहरी पूिाुधारबाटै प्रततवित्तम्ित हजने र्थाथुलाई ध्र्ान दर्र्ै
शहरी विकास तफु पूिाुधार सवहतको व्र्ित्तस्थत शहर र बस्ती विकास
कार्ुक्रम सञ्चालनको लातग सङ्घ र प्रर्े श सरकारलाई अनजरोध गरे र कार्ाुन्िर्न
गररनेछ ।
पर्ुटन
27. गाउँपातलका

तित्रका

ऐततहातसक,सांस्कृततक,धातमुक,पजरातात्तत्िक

सम्पर्ाहरुको

पवहचान, सं रक्षर्, प्रिर्ुन एिं प्रचार प्रसार गनु डकजमेन्टरी तनमाुर् गरी

अजजन
ु चौपारी गाँउबासीहरु बसाई सरी बसोबास गने प्रमजख शहर बजारहरुमा
डकजमेन्टरी प्रर्ुशन गने व्र्िस्था तमलाईनेछ ।
28. स्थानीर् अथुतन्त्रको विकास गनु अजजन
ु चौपारी गाँउपातलकाको सबै पर्ुटकीर्
क्षेत्रहरु समेट्ने गरी पर्ुटन गजरुर्ोजना तनमाुर् गररनेछ ।साथै गाउँपातलका
तित्र सञ्चातलत होमस्टे को लातग होमस्टे प्रिर्ुन कार्ुक्रम सञ्चालन गररनेछ र
अन्र् स्थानहरुमा पतन होमस्टे सञ्चालन गनु उत्पेररत गररनेछ ।
सहकारी
ँ ी पररचालनको माध्र्मबाट सहकारी क्षेत्रलाई वित्तिर्
29. सहकारी क्षेत्रको पूज
उत्प्रेरकका रुपमा विकास गरी स्थानीर् अथुतन्त्रको महत्िपूर्ु स्तम्िको रुपमा
विकास गने व्र्िस्था तमलाएको छज ।गाउँपातलका तित्रका सहकारी सं स्थाको
क्षमता अतििृवद्ध गनु सहकारी वित्तिर् विश्लेषर् कार्ुक्रमका लातग बजेट
वितनर्ोजन गरे को छज ।
िन, िातािरर् र विपर् व्र्िस्थापन
30. विकास तनमाुर्ले सिुसाधारर् नागररकको जीिनस्तरमा गजर्ात्मक पररितुन र
सजधार ल्र्ाउन सक्नजपर्ुछ िन्ने विश्वव्र्ापी मान्र्तालाई अविकार गर्ै िौततक
तनमाुर् गर्ाु िातािरर्ीर् पक्षलाई समेत ख्र्ाल गररनेछ ।साथै स्थानीर्
िन,िन्र्जन्तज,पं क्षी,िनस्पतत तथा जैविक विविधताको सं रक्षर्,सं िर्ुन र दर्गो
उपर्ोग सम्िन्धी कार्ुक्रमलाई प्राथतमकता दर्ईनेछ ।
31. विपर् व्र्िस्थापन हाम्रो स्थानीर् सरकारको र्ावर्त्ि हो िन्ने विषर्लाई बोध
गरी प्राकृततक तथा गैरप्राकृततक जन्र् घटनाको जोत्तखमलाई न्र्ूनीकरर् तथा
तनर्न्त्रर्

गनु छज ट्टै विपर् व्र्िस्थापन कोष खडा गरी रु १० लाख बजेट

वितनर्ोजन गरे को छज ।

त्तशक्षा, र्जिा तथा प्रवितध
32. आगामी आतथुक िषुको बजेट वितनर्ोजन गर्ाु मैले सामात्तजक रुपान्तरर् र
आतथुक विकासको आधारत्तशला रहे को त्तशक्षाको विकासमा सिोपरी जोड दर्एको
छज ।त्तशक्षालाई प्रावितधक र व्र्िसावर्क बनाउँर्ै सक्षम,नैततक एिं राविर्वहत
प्रतत समवपुत जनशत्तक्त तनमाुर् गनु आिश्र्क िजेट तमलाएको छज ।
33. सामजर्ावर्क

विद्यालर्को

शैत्तक्षक

स्तरलाई

प्रवितधमैत्री

बनाई

तनजी

विद्यालर्हरुसँग प्रततस्पधाु गनु सक्ने बनाउन विद्यालर्हरुमा ईमेल ईन्टरनेट
तथा विद्यजतीर् हात्तजरी जडान गनु बजेटको व्र्िस्था गरे को छज ।आगामी
आतथुक िषु समेत अन्तर-माध्र्तमक विद्यालर् रािपतत रतनङत्तशल्ड प्रततर्ोतगता र
िडाको क्लबस्तरीर् अध्र्क्ष कप प्रततर्ोतगता पररमात्तजत
ु सवहत सञ्चालन गनु रु
५ लाख बजेट वितनर्ोजन गरे को छज ।
34. विपन्न विद्याथी शैत्तक्षक सामाग्री वितरर् गनु र गाँउपातलकालाई प्रततिामाफुत
पवहचान गराउने श्रष्टालाई सम्मान गनु रु २ लाख रुपैर्ा वितनर्ोजन गरे को छज
।
35. सामजर्ावर्क विद्यालर्हरुको शैत्तक्षक गजर्स्तर सजधार गनु शैत्तक्षक सस्थाहरुलाई
सहार्ता कार्ुक्रमको लातग आिश्र्क िजेटको व्र्िस्था तमलाएको छज ।
स्िास््र्
36. विकासको साध्र् र साधन र्जिै नागररक नै िएकाले सिै नागररकलाई स्िस्थ
ँ ी तनमाुर् गनु स्िास््र्
बनाई उत्पार्कत्ि अतििृवद्ध गनु र सिल मानि पजज
क्षेत्रलाई विशेष प्राथतमकता दर्ई िजेट वितनर्ोजन गरे को छज । सबै िडाहरुमा
ज ि र गजर्स्तरीर्
एकीकृत स्िास््र् त्तशविर सञ्चालन गरी नागररकहरुलाई सिुसल

स्िास््र् सेिा प्रर्ान गनु रु ३ लाखको व्र्िस्था तमलाएको छज । ७० बषु
िन्र्ा मातथका जेष्ठ नागररकको स्िास््र् परीक्षर् गनु जेष्ठ नागररकसँग
स्िास््र्कमी अतिर्ान कार्ुक्रमको लातग बजेटको व्र्िस्था गरे को छज ।
37. स्िस्थ नागररक,स्िस्थ समाज,स्िस्थ जीिन र त्र्सका लातग स्िस्थ उत्पार्न र
स्िर्ं उपिोग गने बानी विकास गनु सामात्तजक जागरर् ल्र्ाईनेछ । मवहला
प्रजनन स्िास््र् तथा गिुिती मवहलाहरुलाई पोषर् कार्ुक्रम समेतका लातग रु
५ लाख बजेटको व्र्िस्था गरे को छज ।
38. मवहला

स्िास््र्

स्िर्ं मसेविकाहरुले

गाउँपातलकाको

आधारिूत

स्िास््र्,

सरसफाइ तथा पोषर्सम्िन्धी क्षेत्रमा गरे को उल्लेखीर् कार्ुको उच्च मूल्र्ांकन
गर्ै उहाँहरुले प्राप्त गर्ै आएको प्रोत्साहन ििा लाई तनरन्तरता दर्न बजेटको
व्र्िस्था गरे को छज ।
सामात्तजक सं रक्षर् र समािेशीकरर्
39. आतथुक र सामात्तजक रुपमा जोत्तखममा रहेका नागररकलाई सहार्ता र सरक्षर्
प्रर्ान गनजु सबै सरकारको र्ावर्त्ि हो िन्ने विषर्लाई मध्र्नजर गरी सामात्तजक
सहार्ता कार्ुक्रमको लातग बजेटको व्र्िस्था तमलाएको छज ।साथै आतथुक
सहार्ता सम्ित्तन्ध कार्ुविधी तनमाुर् गरी सहार्ता रकमलाई उद्देश्र्मूलक
बनाईनेछ ।
40. मवहला,अपािता िएका व्र्त्तक्त, र्तलत,

विपन्न तथा जनजातत िगुहरुलाई

ज े सरकारी सेिाप्रतत
सािुजतनक सेिामा सबैको अपनत्ि बोध गराउने हे तल
आकषुर् बढाउन लोकसेिा तर्ारी कक्षा सञ्चालनका लातग बजेट व्र्िस्था
गरे को छज ।
41. न्र्ावर्क अभ्र्ासलाई सस्थागत गरी न्र्ार्सम्पार्न प्रकृर्ालाई मेलतमलाप र
मध्र्स्थताको माध्र्मबाट न्र्ार् तनरोपर् गने पद्धततको तनमाुर् गनु न्र्ावर्क
सतमततलाई रु १३ लाख िजेट वितनर्ोजन गरे को छज ।

सं स्कृतत
42. स्िस्थ र सभ्र् सं स्कृततको विकास गरी समात्तजक सज-सम्िन्धमा आधाररत
समाजको तनमाुर् गनु धमु,सं स्कृतत,सं स्कार,प्रथा,परम्परा,प्रचलन िा अन्र् कजनै
पतन आधारमा हजने सिै प्रकारका वििेर्,शोषर् र अन्र्ार्को अन्त्र् गरी सभ्र् र
समतामूलक समाजको तनमाुर् गररनेछ ।
43. गाउँपातलका तित्र रहे का प्राचीनकला,सावहत्र् र सं स्कृतत वित्तशष्ट पवहचान
झल्र्ाङने स्थान र िस्तजहरुको तत्तस्िरहरु तनमाुर् गरी सजािटका लातग पतन
आिश्र्क व्र्िस्था तमलाएको छज । साथै अजजन
ु चौपारी गाँउपातलकाको प्रिेश
विन्र्ज अजजन
ु चौपारी १ ठाडाखेतमा प्रिेशद्धार गेट तनमाुर् गनु रु ५ लाख बजेट
व्र्िस्था गरे को छज ।
सजशासन र सािुजतनक सेिा प्रिाह
44. शासकीर् स्िच्छता र सजशासन प्रिर्ुनलाई

प्राथतमकतामा राखी सिै क्षेत्रमा

सर्ाचार पद्धतत अिलम्िन गररनेछ ।
45. सािुजतनक प्रशासनको कार्ु सं स्कृततमा आमूल पररितुन गरी सं घीर् शासन
प्रर्ाली अनजरुपको सोच र कार्ु शैलीको विकास गररनेछ । सािुजतनक
पर्ातधकारीहरुको जिाफर्े वहता सजतनत्तित गररनेछ ।
46. कमुचारी

तथा

त्तशक्षकहरुको

गाउँपातलका

तित्र

सरुिा,पजरस्कार,सजार्,िृत्ति

विकास र क्षमता अतििृवद्धको अिसरलाई कार्ुसम्पार्नमा आधाररत बनाइनेछ,
47. कमुचारीहरुलाई सेिाप्रिाह प्रतत उजाुत्तशल र उत्पेररत गनु कार्ुसम्पर्ानमा
आधाररत कमुचारी प्रोत्साहन तथा पजरस्कार कार्ुक्रमलाई तनरन्तरता दर्ईनेछ ।
48. आगामी आतथुक िषु २०७६/७७र्े त्तख िजेट तर्ारी,लेखांकन तथा प्रततिेर्न
जस्ता कार्ु स्थानीर् सं त्तञ्चत कोष व्र्िस्थापन प्रर्ाली SUTRA शजत्र लागू गरी

हाम्रो

गाँउपातलकाको

आतथुक

कार्ुप्रर्ाली

र

प्रशासतनक

कामकारिाहीमा

सजशासन कार्म गररनेछ ।
49. नेपाल सरकार,प्रर्े श सरकार तथा अन्र् विकास

साझेर्ार सं स्था सं ग

साझेर्ारीमा गाउँपातलकाको पूिाुधार विकासका लातग समपूरक कोषमा रु १
करोड ५० लाख

व्र्िस्था तमलाएको छज । उक्त कोषमाफुत साझेर्ारीमा

गाँउपातलकामा औद्योतगक ग्राम स्थापना ,आधजतनक किडु हलसवहतको खेलमैर्ान
,बहजउर्े श्र्ीर् सिाहल तनमाुर् ,कृवष बजार केन्र र कोल्ड रुम तनमाुर् गररनेछ,

50. गाँउपातलकाले सहिातगतामूलक र्ोजनालाई प्राथतमकता दर्ई िडाबाट छनौट

िएका िडास्तरीर् र्ोजनालाई कार्ाुन्िर्न एकमजष्ट रु १ करोड ५० लाख
रुपैर्ा बजेट वितनर्ोजन गरे को छज ।

51. आगामी आ.ि.मा गाँउपातलकामाफुत कार्ाुन्िर्न हजने र्ोजनाहरुको हकमा

स्थानीर् पूिाुधार विकास साझेर्ारी कार्ुक्रम र सडक पूिाुधार तनमाुर् बाहे क
अन्र् क्षेत्रको कार्ुक्रममा चालज आ.ि.मा िएको लागत साझेर्ारीलाई तनरन्तरता
दर्ईनेछ ।

52. गाउँपातलकाको प्रथम तत्रबवषुर् आितधक र्ोजना तनमाुर् गरी सोही र्ोजनालाई

आधार बनाई गाउँपातलकाले आगामी ३ बषुको र्ोजना तथ कार्ाुन्िर्न
कार्ाुन्िर्न गनेछ ।आितधक र्ोजना तनमाुर्को लातग बजेट व्र्िस्था गरे को
छज ,

53. आगामी

आतथुक

िषु

२०७६/७७

मा

वितिन्न

विषर्

क्षेत्रगत

आतथुक,सामात्तजक,पूिाुधार,िन,िातािरर् तथा विपर् व्र्िस्थापन,सजशासन तथा
सं स्थागत विकासमा अनजमातनत वितनर्ोजन िएको िजेट वितनर्ोजन विद्येर्कको
अनजसूचीमा समािेश गरे को छज ।
सिाका अध्र्क्ष महोर्र्,
गाउँसिाका सर्स्र्ज्र्ूहरु
अि म बजेटमा उत्तल्लत्तखत क्षेत्रगत नीतत तथा कार्ुक्रमहरु कार्ाुन्िर्न गनु आिश्र्क
पने बजेट वितनर्ोजन र स्रोत अनजमान प्रस्तजत गनु चाहन्छज ।

54. आगामी आतथुक िषुका नीतत तथा कार्ुक्रम कार्ाुन्िर्न गनु जम्मा रु २८
करोड ७४ लाख ७८ हजार खचु हजने अनजमान गरे को छज । कजल वितनर्ोजन
मध्र्े चालजतफु रु ५ करोड ३८ लाख

ँ ीगततफु रु १० करोड ५५
र पजज

ँ ीगत गरी रु
लाख ७८ हजार रहेको छ िने सशतु अनजर्ान तफु चालज र पजज
१२ करोड ८१ लाख रहे को छ ।
55. आगामी आतथुक िषुको व्र्र् अनजमानको वििरर् (उपत्तशषुकगत तथा खचु
शीषुकगत समेत) गाउँपातलकाको वितनर्ोजन विधेर्क,२०७६ सं गै पेश गरे को
छज । त्र्स वििरर्मा पर्ातधकारी र कमुचारी तलि ििा,पानी तथा विजजली
महसजल,घर िाडा,करार सेिा शजल्क,सिै कार्ुक्रम खचु,औषतध व्र्िस्थापन
खचु,राहत उद्धार खचु,शैत्तक्षक सं स्थालाई अनजर्ान जस्ता प्रशासतनक प्रकृततका
चालज खचुको लातग चालज खचु त्तशषुकमा रु ५ करोड ३८ लाख वितनर्ोजन
गररएको छ।
56. आगामी आतथुक िषुका लातग अनजमान गररएको खचु व्र्होने स्रोत मध्र्े नेपाल
सरकारबाट प्राप्त हजने वििीर् समानीकरर् अनजर्ान रु ७ करोड ६४ लाख,सं घीर्

वििाज्र् कोषबाट प्राप्त हजने राजश्व िाँडफाँड रु ५ करोड ३८ लाख,सशतु
अनजर्ान

रु 1२

करोड

८१

लाख,प्रर्े श

सरकारबाट

प्राप्त

हजने

वििीर्

समानीकरर् अनजर्ान रु १ करोड २१ लाख २४ हजार,प्रर्े श राजश्व िाँडफाँड

रु १९ लाख ५४ हजार,प्रर्े श समपजरक अनजर्ान रु १ करोड, आन्तररक
राजस्िबाट प्राप्त हजने रु ४० लाख र गत िषुको नगर् मौज्र्ात रु ११ लाख
रहे को छ । चालज आ.ि.मा सं घ सरकारबाट हे ल ज अजजन
ु चौपारी सडकको

स्तरोन्नततका लातग प्राप्त समपूरक अनजर्ान(40 प्रततशत) र गाँउपातलकाको ६०
प्रततशत बजेट साझेर्ारी गरी ठे क्का सम्झौता समेत िै कार्ाुन्िर्न सजरुिात

िएकोमा गाँउपातलकाले साझेर्ारी गनजप
ु ने रकम रु १ करोड २५ लाख रुपैर्ा
चालज आ.ि.मा बचत हजने रकमबाट िजक्तानी गने व्र्िस्था तमलाएको छज ।

सिाका अध्र्क्ष महोर्र्,
सिाका सर्स्र्ज्र्ूहरु,
अि

म आतथुक िषु २०७६/७७ को लातग राजस्िका नीतत प्रस्तजत गनु चाहन्छज ,

57. स्थानीर् सरकारको क्षेत्रतित्रका करको आधार फरावकलो पार्ै आन्तररक राजस्ि

िृवद्ध गनु कर तथा गैरकर राजस्िको अतधकतम पररचालन गने नीतत तलएको छज
।

58. कर तथा गैरकर राजस्ि सं कलनलाई प्रिािकारी बनाउन कानजनी तथा सं स्थागत
सजधार गररनेछ ।कर तथा गैरकरका र्रलाई प्रगततशील बनाई राजस्ि
पररचालन गने व्र्िस्था तमलाएको छज ।

59. आतथुक रुपले विपन्न,अशक्त र असहार् अिस्थामा रहे का नागररक मैत्री कर
प्रर्ाली विकतसत गररनेछ ।

60. गाउँपातलका क्षेत्रतित्रका फरक क्षमता िएकाहरुको पररचर्पत्र सम्िन्धी,आतथुक
रुपमा विपन्नहरुको तनशजल्क उपचार सम्िन्धी तथा प्राकृततक प्रकोप सम्िन्धी
तसफाररश र्स्तजर छज ट गररनेछ ।

61. रोडा, ढज िा, तगटी, बालजिा, च जनढज िा लगार्तका र्हिर बहिर शजल्क,विज्ञापन
कर र मनोरञ्जन कर स्थानीर् तहबाट सं कलन गरी ग-४-२ बाँडफाँट खातामा
जम्मा गरी ६० प्रततशत स्थानीर् तहमा राखी ४० प्रततशत प्रर्े श सत्तञ्चत कोषमा
जम्मा हजने कानजनी व्र्िस्था प्रिािकारी रुपमा कार्ाुन्िर्न गररनेछ ।

62. गाउँपातलका तित्रका व्र्ापाररक र व्र्ािसावर्क प्रकृततका मनोरञ्जनका महोत्सि,
उत्सि तथा मेला आदर्मा मनोरञ्जन करको व्र्िस्था तमलाईनेछ ।

63. गाउँपातलका

लागूगररनेछ,

तित्रमा

सम्पत्ति

कर

वि.सं .२०७६

साल

श्रािर्

१

र्े त्तख

ँ ीगत लगानी र आतथुक
64. गाउँपातलका क्षेत्रतित्र व्र्ापार,व्र्िसार् िा सेिामा पजज

कारोिारको आधारमा व्र्िसार् र्ताु गनु प्रोत्सावहत गरी व्र्िसार् करको
र्ार्रामा तलईनेछ ।

65. राजश्व सम्िन्धी प्रस्तावित विधेर्क,२०७६ र्सै सिाबाट पाररत िैसकेको छ ।
त्र्स्तै कर तथा गैर करको र्र रे ट सम्बन्धी अथु सम्िन्धी प्रस्ताि र्सै बजेट

मन्तब्र् सँग सं लग्न राखेको छज । सो विद्येर्क सम्ित २०७६ साल साउन १
गतेबाट लागू हजने व्र्िस्था तमलाएकोछज ।
सिाका अध्र्क्ष महोर्र्,
सिाका सर्स्र्ज्र्हरु,

66. र्ो बजेटको कार्ाुन्िर्नमा नागररक सहिातगतालाई नागररकको अतधकारको
रुपमा स्थावपत गरी स्िशासन र जनताद्वारा शासनको चररताथु गरी जनताप्रतत
पूर्ु त्तजम्मेिारपूिक
ु िूतमका तनिाुह गने कार्ुमा हामी पूर्ु प्रततिद्ध छौ ।
67. र्ो बजेट तजजम
ु ाका लातग मागुर्शुन गनजह
ु न
ज े गाउँपातलका अध्र्क्ष,गाउँसिाका
सर्स्र्हरु,वितिन्न राजनीततक र्ल, रािसेिक कमुचारी, तनजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र
र विषर्गत क्षेत्रका विज्ञहरु तथा पत्रकार जगतबाट प्राप्त सजझाि, सहर्ोग र
सल्लाह प्रतत हादर्ुक आिार प्रकट

गर्ुछज ।

68. र्ो बजेटको सफल कार्ाुन्िर्नमा सिै पक्षको पूर्ु सहर्ोग रहने अपेक्षा गरे को
छज

ज
।साथै,मजलक

तित्र

र

िावहर

रहनज

िएका

सिै

नेपालीलाई

समृद्ध

अजजन
ु चौपारी,सजखी अजजन
ु चौपारीिासी तनमाुर्को र्ात्रामा सहिागी हजन आब्हान
गर्ुछज ।

धन्र्िार् !

चीनमार्ा गजरुि

उपाध्र्क्ष, अजजन
ु चौपारी गाउँपातलका

