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बरे ङ गाउँपालिका

आ.व. २०७८/०७९ को

बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम

गाउँसभाका आदरणीर् अध्र्क्षज्र्ू,
गाउँसभाका सदस्र्ज्र्ूहरु,

स्थानीर् सरकारको अथिमन्त्रीको है लसर्तिे र्वश्वव्र्ापी महामारी कोलभड-१९ भाइरसिे लसजिना

गरे को च ुनौतीपूण ि पररस्स्थलत र बन्त्दावन्त्दी बीच र्स गररमामर् सभामा आगामी आलथिक वषि
२०७८/७९ को आर् र व्र्र्को र्ववरण प्रस्तुत गनि उपस्स्थत भएको छु ।
1. र्स अवसरमा म रार्िर् स्वाधीनताको रक्षा, िोकतन्त्र प्रालि, अग्रगामी पररवतिन तथा सं घीर्
िोकतास्न्त्रक गणतन्त्र नेपाि लनमािणका िालग भएका जनआन्त्दोिन, सशस्त्र सं घषि िगार्तका
र्वलभन्न आन्त्दोिनहरुमा आफ्नो अमूल्र् जीवनको बलिदान गनुह
ि न
ु े सम्पूण ि शर्हदहरुमा भावपूण ि
श्रद्धाासुमन व्र््त  गनि चाहन्त्छु । र्स क्षणमा वेपत्ता तथा घाइते र्ोद्धााहरु र उहाँहरुको
पररवारजन िगार्त आम जनसमुदार्मा उहाँहरुको अभूतपूव ि र्ोगदान प्रलत हार्दिक सम्मान
प्रकट गदै नमन गनि चाहन्त्छु । कोलभड-१९ महामारी र्वरुद्धाको हाम्रो सं घषि पूणत
ि : कर्हिे
अन्त््र् हुन्त्छ भन्ने एर्कन गनि हामीिाई कर्िन छ । तर हामी सबैको सामुर्हक प्रर्ासवाट
र्सिाई छोटो समर्मा नै लनर्न्त्रण गनि सफि हुने र्वश्वास मैिे लिएको छु । कोलभड-१९
महामारीका कारणिे

उ्पन्न हुनसक्ने खाद्य सं कट आउन नर्दन, रोजगारी गुमाउन

पुगेकाहरुको जीर्वकोपाजिनको आधार तर्ार गनि तथा रोग लनर्न्त्रणसँगै र्वकास गलतर्वलधिाई
चिार्मान बनाउने उद्देश्र्अनूरुप नै र्ो बजेट र्स सम्मालनत सभा समक्ष प्रस्तुत गरे को छु ।

2. र्वश्वव्र्ापी रुपमा फैलिएको कोलभड-१९ को महामारीका कारण बरे ङवासी नागररक िगार्त
स्वदे श

तथा

र्वदे शमा

जीवन

गुमाउनुहन
ु े

नेपािी

िगार्त

र्वश्वभरका

नागररकहरुप्रलत

श्रद्धाान्त्जिी व्र््त  गदै शोकाकुि पररवारजनमा समवेदना व्र््त  गदिछु । र्स वरे ङ

गाउँपालिका िगार्त नेपािभर र र्वदे शमा समेत उपचाररत र्ददीबर्हनी तथा दाजुभाइहरुको

शीघ्र स्वास््र् िाभको कामना गदिछु । कोरोना महामारीको उच्च जोस्खमको र्स घडीमा
एकजुट भई महामारीको रोकथाम, लनर्न्त्रण र उपचारको कार्िमा अग्रपं स््त मा अहोरार
खर्टनु हुने स्चर्क्सक, नसि, स्वास््र्कमी, सुरक्षाकमी, जनप्रलतलनलध, रािसेवक कमिचारी,
स्शक्षक,

परकार,

सरसफाइकमी,

सवारी

चािक,

नागररक

नागररकहरुप्रलत हार्दिक धन्त्र्वाद र कतत्ञतता ्ञतापन गदिछु ।

समाज

िगार्त

सम्पूण ि

3.

आगामी आलथिक वषिको बजेट तजुम
ि ा गदाि मैिे र्ो वषि सम्म हाँलसि भएका
उपिस्व्धहरु सं स्थागत गदै जनप्रलतलनधमूिक िोकतास्न्त्रक पद्धालतबाट नेपािी नागररकिे
खोजेको सेवा, चाहेको र्वकास र पररकल्पना गरे को समतामूिक समाजको लनमािण गने
प्रणािीबाट लनदे स्शत हुँदै समाजवाद उन्त्मुख उदीर्मान गाउँपालिकाको

रुपमा स्थार्पत गनि

र्ो बजेट केस्न्त्ित गरे को छु ।
4.

आगामी वषिको बजेट तजुम
ि ा गदाि मैिे मूित: नेपािको सं र्वधान र कानूनहरु, पन्त्रौ
र्ोजना,नेपाि सरकार तथा प्रदे श सरकारको नीलत, कार्िक्रम तथा बजेट व्त व्र्,र्दगो
र्वकास िक्ष्र् र च ुनावी घोषणापर,

लनलमित र्वर्वध कानुनहरु, गाउँकार्िपालिकाका

लनणिर्हरुिाई मुख्र् आधार बनाएको छु ।साथै , र्वलभन्न क्षेरका सरोकारवािाबाट प्राि हुन
आएका मह्वपूण ि सुझाविाई समेत बजेट लनमािण गदाि र्थोस्चत मह्व र्दएको छु ।
5.

ँ ीगत बजेटको अं श बढाउने र चािु खचिमा
अनु्पादक तथा अनावश्र्क खचि घटाउने, पुज
लमतव्र्र्र्ता ल्र्ाउने गरी बजेट प्रस्ताव गरे को छु । साथै कार्िक्रमको छनौट, साधन
स्रोतको बाँडफाँड र र्वलनर्ोजनमा दे स्खने दोहोरोपनिाई न्त्र्ू नीकरण गनि प्रशासलनक तथा
प्रार्वलधक क्षमता,स्रोत तथा र्वलनर्ोजनका वीचमा सन्त्तुिन कार्म हुने गरी स्रोत
व्र्वस्थापन गने व्र्वस्था लमिाएकोछु ।

सभाका अध्र्क्षज्र्ू,
सभाका सदस्र्ज्र्ूहरु,
अव म आगामी आलथिक वषि २०७८/७९ को वजेटका उद्देश्र् तथा प्राथलमकता प्रस्तुत गदिछु
।बजेटका उद्देश्र्हरु लनम्न अनुसार रहेका छन:
(क) कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, लनर्न्त्रण र उपचारको प्रभावकारी व्र्वस्थापन गनु,ि
ु भ तथा गुणस्तरीर् स्वास््र् सेवा उपिव्ध गराउने,
(ख) सविसि

(ग) जनसहभालगता, उत्तरदार्र््व, पारदस्शिता सुलनस्ित गरी सुिभ र गुणस्तरीर् सेवा प्रदान गनु,ि
(घ) जीवनोपर्ोगी तथा लसपर्ु्त  स्शक्षाको प्रबन्त्ध लमिाउने,
(ङ) कानुनी राज्र् र र्दगो र्वकासको अवधारणाअनुरुप समाजवादउन्त्मुख सं घीर् िोकतास्न्त्रक
गणतन्त्रा्मक शासन प्रणािीिाई स्थानीर् तहदे स्ख नै सुदृढीकरण गनु,ि

(च) कतर्ष, पशुपािन िगार्तका क्षेरमा िगानी गरी उ्पादन र उ्पादक्व अलभवतर्द्धा गने ।

प्रस्तुत बजेटका उद्देश्र्हरु हालसि गनि दे हार् बमोस्जम प्राथलमकता लनधािरण गरे को छु :
(क) कोलभड-१९ को महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गरी

बनाई सुरस्क्षत राख्न

जनजीवनिाई सुरस्क्षत र सहज

पररक्षणको दार्रा र्वस्तार, उपचारको व्र्वस्था, स्वास््र्

उपकरण तथा सामग्रीको आपूलति, लन:शुल्क खोपको सुलनस्ितता र स्चर्क्सक

र्न्त्र,
एवम्

स्वास्र्कमीहरुको प्रभावकारी पररचािन,

(ख) कतर्ष उ्पादन तथा उ्पादक्वमा अलभवतर्द्धा,
(ग) लनमािणधीन तथा अधुरा आर्ोजनाहरुको लनमािण कार्ि सम्पन्न,
(घ) जीवनपर्ोगी एवम् सीपमूिक स्शक्षामा जोड,
(ङ) शासकीर् सक्षमताको र्वकास गरी सुशासन र सदाचार प्रवद्धािन गने ।

सभाका अध्र्क्ष महोदर्,
सभाका सदस्र्ज्र्ूहरु,
अव म चािु आलथिक वषि २०७७/७८ को आर् व्र्र्को र्थाथि स्स्थलत प्रस्तुत गनि चाहन्त्छु ।
6.

चािु आलथिक वषिमा रु १९ िाख राजस्व पररचािन हुने अनुमान रहे कोमा चािु आलथिक
वषिको असार मसान्त्त सम्म अनुमालनत आन्त्तररक आर्को प्रक्षेपण अनुरुप राजस्व सं किन
भै सकेको छ । ्र्सै गरी चािु आलथिक वषिको जेष्ठ मसान्त्त सम्म नेपाि सरकारबाट
सशति अनुदान तफि रु १५ करोड ५७ िाख ७३ हजार ७९

रुपैर्ा, र्वशेष अनुदान

तफि ४० िाख, समपुरक तफि ८७ िाख, राजश्व बाँडफाँड तफि ३ करोड ९८ िाख
१७ हजार ३ सर् ९६, र्वस्त्तर् समानीकरण तफि ७ करोड ५६ िाख प्राि भएको छ।
्र्स्तै गरर प्रदे श सरकार

सशति अनुदान तफि रु २७ िाख, ६५ हजार तीन सर् एक,

समपुरक तफि २५ िाख, राजशश्व बाँडफाँड तफि ३३ िाख ६७ हजार दुई सर् चौसठ्ठी
र र्वत्तीर् समालनकरण तफि ९० िाख ५७ हजार सात सर्

पचास रुपैर्ा र स्जल्िा

समन्त्वर् सलमलत माफित ७० िाख रूपैर्ा प्राि भएको छ ।
7.

आलथिक वषि २०७५/७६ को राजस्व र व्र्र्को र्थाथि र्ववरण ,ज्र्ेष्ठ मसान्त्त सम्मको
आलथिक वषि २०७६/७७ को आर् तथा व्र्र् र्ववरण तथा सं शोलधत अनुमान र आलथिक
वषि २०७७/७८ को अनुमालनत आर्व्र्र्को र्ववरण अनुसूचीहरुमा उल्िे ख गरे को छु ।

सभाध्र्क्ष महोदर्,
सभाका सदस्र् ज्र्ूहरु,
अब म क्षेरगत रुपमा आगामी वषि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रम प्रस्तुत गनि चाहन्त्छु।
कोलभड-१९ संक्रमण पर्हचान, रोकथाम, उपचार र लनर्न्त्रण
8.

सन् २०२० को प्रारम्भमा दे खापरे को कोलभड-१९ महामारीिे हाम्रो र्वकास र समतर्द्धाको
र्ारािाई गम्भीर रुपमा प्रभार्वत गरे कोछ । र्स्तो र्वषम पररस्स्थलतका र्वचमा पलन हाम्रो
सरकारको नेत्त वमा हामीिे र्वकास लनमािण र सामास्जक न्त्र्ार्को क्षेरमा उल्िे खनीर्
सफिता हालसि गरे का छौँ । कोलभड महामारीको रोकथाम, लनर्न्त्रण र उपचार एवम्
भर्वष्र्मा आउन सक्ने र्वलभन्न महामारीिाई मध्र्नजर गरी स्वास््र् प्रणािीिाई सवि र
सुदृढ तुल्र्ाई सबै गाउँपालिकावासी नागररक जनताको जीवन रक्षा गनि हाम्रो सरकार
प्रलतवद्धा छ ।कोरोना िगार्त र्वपद र ्र्सबाट लसस्जित स्वास््र् समस्र्ािाई सम्बोधन
गनि कोलभड-१९ र्वरुद्धा आवश्र्क लन:शुल्क खोप, औषलध तथा उपकरणको िालग स्रोत
व्र्वस्था गरे को छु । उ्त  प्रर्ोजनका िालग कोरोना/प्रकोप व्र्वस्थापन कोषमा रु ५०
िाख र्वलनर्ोजन गरे को छु ।

स्वास््र् प्रणािीमा सुधार
9.

कोलभड-१९ िे स्वास््र् पूवािधारको र्वकास र र्वस्तारप्रलत हामी सबैिाई गम्भीर बनाएको
ु भ र गुणस्तरीर् स्वास््र् सेवा आम नागररकको पहुँचमा पुर्ािउन स्वास््र्
छ ।सविसि
चौकी सञ्चािन,

सामुदार्र्क स्वास््र् इकाई स्थापना, सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन गनि

िगार्त समग्र स्वास््र् व्र्वस्थापन गनि आवश्र्क रु ६५ िाख वजेट र्वलनर्ोजन
गरे कोछु ।
10. "गुणस्तरीर् स्वास््र् सेवा, गाउँपालिकाको प्रलतवद्धाता" भन्ने मूि नारा सर्हत कोरोना
भाइरसिे स्वरुप पररवतिन गरररहे को र नर्ाँ जोस्खम उ्पन्न भएको पररस्स्थलतमा र्वपत्
प्रलतकार्िको िालग एर्ककतत र्ोजना लनमािण गरर कोलभड प्रलतकार्िमा सं िग्न स्वास््र्कमी
िगार्त अग्रपंस््त मा रही कार्ि गने रािसेवकहरुको मनोवि अलभवतर्द्धा गनि तथा
उपकरण खररद गने कार्िको िालग आवश्र्क बजेट लबलनर्ोजन गरे को छु ।

स्वास््र्

11. लनरोगी नेपाि अलभर्ानिाई प्रभावकारी बनाउन स्वच्छ र्वचार,स्वस्थ खाना र लनर्लमत
व्र्ार्ाम गनि नागररक जागरण कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । आर्ू वेद, प्राकतलतक स्चर्क्सा
तथा अन्त्र् वैकस्ल्पक स्चर्क्सा पद्धालतिाई प्रवद्धािन गनि एक जना वैधको व्र्वस्था गनि
समेतका िालग आवश्र्क बजेट व्र्वस्था गरे को छु ।
12.

गाउँपालिका लभरका स्वास््र् सेवा प्रदार्क सं स्थाबाट प्रदान गनि तोर्कएका आधारभूत
ु भ र गुणस्तरीर् बनाउन सामुदार्र्क औषलध कार्िक्रमिाई
स्वास््र् सेवा भरपददो,सविसि
थप प्रभावकारी बनाउदैं सवै स्वास््र् चौकीमा र्वस्तार गनि आवश्र्क रु ८ िाख
वजेटको व्र्वस्था लमिाएको छु ।

13.

मर्हिा स्वास््र् स्वर्ं सेर्वकाहरुिे

गाउँपालिकाको

आधारभूत स्वास््र्, सरसफाइ तथा

पोषणसम्वन्त्धी क्षेरमा गरे को उल्िे खीर् कार्िको उच्च मुल्र्ा्कनन गदै उहाँहरुिाई सेवा
प्रलत उ्प्रेररत गनि मर्हिा स्वास््र् स्वर्ं सेर्वका स्वास््र् र्वमा कार्िक्रमिाई लनरन्त्तरता
र्दं दै स्वास््र् स्वर्ंसेर्वकाहरुिाई नेपाि सरकार तथा प्रदे श सरकारिे उपिव्ध गराउने
प्रो्साहन भत्तामा मालसक रु ५००

पुर्ािउनको िालग आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गरे को

छु ।
14.

गाउँपालिका लभरका र्वपन्न नागररकहरुिाई नेपाि सरकारको स्वास््र् र्वमा कार्िक्रममा
आवद्धा गनि आगामी वषि १०० घरपररवारिाई लन:शुल्क स्वास््र् र्वमाको दार्रामा
ल्र्ाउने गरी बजेटको व्र्वस्था गरे कोछु ।

सडक पूवािधार र्वकास
15.

आवागमनमा

सहजता,

भौगोलिक

अन्त्तरआवद्धाता

कार्म

गनि

र

उ्पादन

अन्त्तरसम्बन्त्धिाई मजवुत बनाउन सघाउ पुग्ने गरी सडक पूवािधारका िालग आवश्र्क
बजेट र्वलनर्ोजन गरे को छु । गाउँपालिका लभरका गाउँवस्तीमा सहज आवागमनका
िालग नर्ाँबजारसल्र्ान सुखौरा सडक लनमािणका िालग रु ५० िाख बजेटको प्रवन्त्ध
लमिाएको छु । दुई वा सो भन्त्दा बढी िाउँहरुको दुरीिाई कम गनि र्थाशक्र् लछटो
झोिुङ्गे पुि लनमािण कार्ि सम्पन्न गने नीलत लिएको छु ।

16.

गाउँपालिकाको गौरवको र्ोजनाको रुपमा गाउँपालिका ररङरोड लनमािण आर्ोजनािाई
प्राथलमकतामा राखेको छु । र्ो गौरवको र्ोजनाको लनमािण कार्ि सम्पन गनि रु ८०
िाख र्वलनर्ोजन गरे को छु ।

खानेपानी
17.

सबैका िालग स्वच्छ खानेपानी भन्ने हाम्रो सरकारको मूल्र्मान्त्र्तािाई आधारभ ुत खानेपानी
नपुगेको गाउँवस्तीमा खानेपानी पुर्ािउने कार्िक्रमिाई लनरन्त्तरता र्दएको छु । एक घर
एक धारा कार्िक्रमिाई समेत अगालड बढाउने व्र्वस्था गरे कोछु ।

ऊजाि र्वकास
18.

पेट्रोलिर्म पदाथिको प्रर्ोगिाई प्रलतस्थापन गनि

जिर्वद्युत तथा वैकस्ल्पक ऊजािको

उ्पादन र उपभोग बढाउन जोड र्दइएको छ । उज्र्ािो गाउँपालिका बनाउने हाम्रो
सरकारको प्रलतवद्धातािाई पूरा गनि गाउँपालिकाको प्रमुख वस्ती भएको बरे ङ बजारमा
सौर्ि बत्ती व्र्वस्थापनका िालग रु २० िाख बजेटको प्रवन्त्ध लमिाएको छु ।
शहरी र्वकास

ु को र्वकासको स्वरुप
19. आधुलनक सभ्र्ताको मानक नै सुर्वधार्ु्त  शहर भएको तथा मुिक
शहरी पूवािधारबाटै प्रलतर्वस्म्वत हुने र्थाथििाई ध्र्ान र्दँदै शहरी र्वकास तफिको कार्िक्रम
प्रस्ताव गरे को छु । र्सका िालग पूवािधार सर्हतको व्र्वस्स्थत शहर र बस्ती र्वकासका
कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । आगामी आलथिक वषि नमुनाका रुपमा सौर्ि वत्ती सर्हतको
वस्ती र्वकास गनि तथा खानेपानीको उस्चत व्र्वस्थापन सर्हतको बरे ङ बजार बतहत सुधार
र्ोजनाका िालग रु
20.

४० िाख बजेटको व्र्वस्था लमिाएको छु ।

गाउँपालिकाको केन्त्िमा प्रशासलनक भवन लनमािण िगार्तका कार्िहरुिाई लतव्रता र्दन
आवश्र्क र्वस्ततत आर्ोजना प्रलतवेदन तर्ार भै सकेकािे

नेपाि सरकार तथा प्रदे श

सरकारसँगको साझेदारीमा व्र्वस्थापन गनि रु. ७५ िाख समपूरक कोषको व्र्वस्था
लमिाएको छु ।

पर्िटन
21.

अनुपम प्राकतलतक सौन्त्दर्ि,जैर्वक र्वर्वधता र अतुिनीर् सामास्जक-साँस्कतलत बहुिताबाट
प्राि पर्िटकीर् सम्भावना रहे का गाउँपालिका लभरका ऐलतहालसक, साँस्कतलतक, धालमिक,
पुरातास््वक र प्राकतलतक सम्पदाहरुको पर्हचान, सं रक्षण, प्रवद्धािन एवं प्रचार प्रसार माफित
स्थानीर् अथितन्त्रको मह्वपूणि आधारको रुपमा पर्ािवरण अनुकूि पर्िटन उद्योगको
र्वकास गनि आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था लमिाएको छु । गाउँपालिका अन्त्तगित पने
स्र्वती मस्न्त्दरको सं रक्षण तथा प्रवदिन गनि रु २० िाख बजेटको प्रवन्त्ध गरे को छु ।

22.

आन्त्तररक पर्िटनिाई प्रवद्धािन गनि गाउँपालिका लभरका जनप्रलतलनलध,कमिचारीिाई बागिुङ
स्जल्िा बार्हरका स्थानीर् तहहरुिे गरे का असि अभ्र्ास एवं नवीनतम कार्िहरुको
अध्र्र्न,अविोकन गनि र स्शक्षकहरुिाई नमुना र्वद्यािर्हरुको समेत भ्रमण गरी शैस्क्षक
पर्िटन पवद्धािन गनि लनस्ित मापदण्डका आधारमा कार्िर्वलध लनमािण गरी सोही बमोस्जम
पर्िटन काज वापत सुर्वधा प्रदान गनि रु १० िाख र्वलनर्ोजन गरे को छु ।

23.

बरे ङ गाउँपालिकािाई आकषिक, मनोरम र साहलसक पर्िटकीर् गन्त्तव्र्को रुपमा
पर्हचान स्थार्पत गराउन पर्िटन महो्सव तथा व्र्वस्थापन गनि
िाख र्वलनर्ोजन गरे को छु

समेतका िालग रु ५

।

कतर्ष, भूलम व्र्वस्था, सहकारी र लसं चाइ
24. अव कोर्ह भोकै पदै न,भोकिे कोर्ह मदै न भन्ने सरकारको सं कल्पिाई व्र्वहाररक रुपमा
कार्ािन्त्वर्न गनि बरे ङ गाउँपालिका लभर िु िो सं ख्र्ामा रहे का कतषक पररवारको आर्स्तर
बतर्द्द गनि उन्नत बीउर्वजन,मिखादको व्र्वस्था तथा लसचाईको प्रवन्त्ध गदै उन्नत खेती र
उच्च मूल्र्का बािीको र्वकास गनि आवश्र्क वजेटको व्र्वस्था गरे कोछु ।
25.

अगािलनक कतर्ष उपजको उ्पादन र उपभोग बढाउन र्वषादी रर्हत खाद्यान्न उ्पादन र
उपभोग गने सं स्कतलतको र्वकास गनि कतषक तथा उपभो्त ािाई उ्प्रेररत गनि प्रांगाररक
खेती गनि समेत वजेट र्वलनर्ोजन गरे को छु ।

26.

र्कसानिे उ्पादन गरे को कतर्ष उ्पादनको बजारीकरण उस्चत मूल्र् र खेर जान नर्दने
दुई िाउँमा

नीलत अविम्बन गरी कार्ािन्त्वर्न गनि नर्ाँ बजार, र बरे ङ बजार गरी

कतर्ष उपज सं किन केन्त्ि लनमािण गनि रु १० िाख बजेट र्वलनर्ोजन गरे को छु । साथै
थप्िुङमा लनमािणाधीन अवस्थामा रहे को कतर्ष सं किन केन्त्िको लनमािण कार्ि सम्पन्न गनि
रु ५ बजेटको व्र्वस्था गरे को छु ।
ँ ाइ" को नारा सर्हत र्वद्यमान लसं चाइ प्रणािीहरुिाई पुनस्थािपना
"जहाँ खेती,्र्हाँ लसच

27.

तथा सुदृढीकरण गदैं लसं चाइको पहुँच नपुगेका स्थानहरुमा साना लसं चाइ लनमािणको िागी
आवश्र्क वजेट लमिाएको छु ।
28.

सहकारी

क्षेरिाई

मह्वपूणि अथितन्त्रको

र्वस्त्तर्

उ्प्रेरकका

रुपमा

र्वकास

गरी

बरे ङ

गाउँपालिकाको

स्तम्भको रुपमा र्वकास गने व्र्वस्था लमिाएकोछु ।गाउँपालिका

लभरका सहकारी सं स्थाको क्षमता अलभवतर्द्धा गनि रु ५ िाख बजेट र्वलनर्ोजन गरे को छु
।

वन,वातावरण र र्वपद व्र्वस्थापन
29. वन तथा जैर्वक र्वर्वधताको र्दगो सं रक्षण गदै वन पैदावारको उस्चत सदुपर्ोग र
व्र्वस्थापन गररने छ । वनको जलमन खािी नरास्खने नीलत लिइने छ । र्सका िालग
सामुदार्र्क वनसं गको सहकार्िका क्षेरहरु पर्हचान गरी

उ्पादनका िालग वनमा िगानी

भन्ने सोचका साथ "सामुदार्र्क वन साझेदारी कार्िक्रम" िाई थप प्रभावकारी वनाईनेछ ।
कानून,मर्हिा,बािवालिका तथा ज्र्ेष्ठ नागररक
30.

र्वपन्न,दलित,आर्दवासी,जनजाती,एकि

मर्हिा,अपाङगता

भएका

मर्हिा

िगार्त

वस्ञ्चतीकरणमा परे का सबै समुदार्का मर्हिा तथा र्कशोरीको आर् आजिन,क्षमता र्वकास र
सशस््त करणका कार्िक्रम सञ्चािन गररनछ ।
31. न्त्र्ार्र्क सलमलतको क्षमता बढाउन कानूनको ्ञतान तथा अनुभव भएको अलधकततस्तरको
कमिचारीको प्रवन्त्ध गररनेछ ।
32. बाि अलधकारको सं रक्षण,प्रवदिन र लनर्मन गनि गाउँकार्िपालिकाको कार्ाििर्मा एक जना
बािकल्र्ाण अलधकारीको व्र्वस्था गररनेछ ।

33. न्त्र्ार्मा पहुँच नपुगेका एकि मर्हिा,दलित, अपाङ्गता भएका व्र्स््त , र्हं सा र्पलडत मर्हिा,
बािबालिका,

ज्र्ेष्ठ

नागररक

तथा

असहार्

नागररहरुका

िालग

र्पलडतको

तफिबाट

अलधकततस्तरका कानून व्र्वसार्ीबाट वहस पैरवी गने व्र्वस्थाका िालग प्र्र्ेक र्पलडतिाई
न्त्र्ार्र्क सलमलतको लसफाररसमा लन:शुल्क कानूनी सहार्ता कार्िक्रम अन्त्तगित रु २० हजार
प्रदान गनि आवश्र्क बजेट व्र्वस्था गरे को छु ।
स्शक्षा,र्ुवा,खेिकुद तथा प्रर्वलध
34.

आगामी आलथिक वषिको बजेट र्वलनर्ोजन गदाि मैिे सामास्जक रुपान्त्तरण र आलथिक
र्वकासको आधारस्शिा रहे को स्शक्षाको र्वकासमा आवश्र्क १ करोड ९८ िाख २०
हजार एक सर्

35.

बजेट र्वलनर्ोजन गरी

सवदोपरी जोड र्दएको छु ।

कोलभड-१९ को कारणिे र्वद्याथीहरुको पिनपािनमा पनि गएको प्रभाविाई ध्र्ानमा
राखी रे लडर्ो, टे लिलभजन, अनिाइन तथा अफिाइनको माध्र्मबाट लसकाइ सहजीकरणका
िालग सामग्री उ्पादन तथा प्रशारण गनि आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था लमिाएको छु ।

36.

शैस्क्षकसर पूरा नगरी बीचमा नै कक्षा छोड्ने समस्र्ा समाधान गनि गाउँपालिका लभरका
सामुदार्र्क र्वद्यािर्का कक्षा ५ सम्मका र्वपन्न तथा जेहन्त्दार र्वद्याथीहरुका िालग
गाउँपालिका छारवतस्त्त कार्िक्रम सञ्चािनका िालग आवश्र्क रु ५ िाख बजेट र्वलनर्ोजन
गरे को छु ।

37.

स्शक्षािाई प्रार्वलधक, व्र्वसार्र्क तथा रोजगारमूिक बनाउँदै सक्षम,नैलतक एवं रार्िर्
र्हतप्रलत समर्पित जनशस््त  लनमािण गनि सवदोदर् मार्वका प्रार्वलधक र्वद्याथीहरुका िालग
एक र्वद्याथी एक टनेिका िालग रु १ िाख बजेट र्वलनर्ोजन गरे को छु ।

38.

ँ ी लनमािणको आधार स्शक्षामा सामुदार्र्क र्वद्यािर्को शैस्क्षक पूवािधार लनमािण,
मानव पुज
ममित सम्भार, सञ्चािन र व्र्वस्थापन गनि आवश्र्क वजेट र्वलनर्ोजन गरे को छु ।
सामुदार्र्क र्वद्यािर्मा शैस्क्षक सुशासन कार्म गनि “गाउँपालिका अध्र्क्ष शैस्क्षक सुधार
कार्िक्रम” िाई लनरन्त्तरता र्दं दै बजेटमा वतर्द्धा गरी रु १५ िाख पुर्ािएको छु ।

39.

प्रारस्म्भक वाि र्वकास केन्त्िका सहर्ोगी कार्िकताि र सामुदार्र्क र्वद्यािर्हरुमा
कार्िरत कार्ाििर् सहर्ोगीहरुमा रािसेवा प्रलत उ्प्रेररत गराउन नेपाि सरकारिे उपिव्ध
गराउदैं आएको मालसक पाररश्रलमकमा वतर्द्धा गरी सम्वत् २०७८ श्रावण १ गते दे स्ख
िागू हुने

गरी रु. १५ हजार र र्वद्यािर् कमिचारी (िे खापाि) को हािको

पाररश्रलमकमा वतर्द्धा गरी रु १६ हजार पुर्ािएको छु । र्सका िालग आवश्र्क रु ६९
िाख ८५ हजार पाँच सर् बजेट र्वलनर्ोजन गरे को छु ।
40.

सामुदार्क र्वद्यािर्को शैस्क्षक गुणस्तर सुधार गनि र्वद्यािर्को स्शक्षक तथा कमिचारी
दरवन्त्दी, र्वद्याथी सं ख्र्ा समेतिाई आधार लिई प्राथलमक र्वद्यािर्िाई हाम्रो सरकारिे
नर्ाँ अभ्र्ासका रुपमा गाउँपालिका स्शक्षकको व्र्वस्था गरी कार्ािन्त्वर्नमा आएको
कार्िक्रमिाई लनरन्त्तरता र्दन आवश्र्क रु १४ िाख ३५ हजार
गरे को छु

बजेटको व्र्वस्था

।

41. सूचना, सं चार र प्रर्वलधको र्वकास माफित र्वद्युतीर् शासनको र्दशामा अगालड बढ्न
आवश्र्क पने बजेटको प्रवन्त्ध गरे को छु । गाउँपालिकािाई नै

र्ि वाईफाईर्ु्त 

गराउन नमुनाका रुपमा कार्ािन्त्वर्न गनि िालग रु १० िाख बजेट र्वलनर्ोजन गरे को छु
।
42.

गाउँपालिकाबाट

सम्पादन

भएका

कार्िहरु

आम

नागररक

समक्ष

पुर्ािउन

तथा

परकारसम्वद्धा सं स्थाहरुको सुदृढीकरणमा जोडका िालग आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था
गरे को छु ।कोलभडको महामारी लनर्न्त्रण पिात उ्कतष्ट कार्िसम्पादन गने

रािसेवक

कमिचारी र गाउँपालिका र स्जल्िा लभर कार्िरत उ्कतष्ट सं चार माध्र्म र सं चारकमीिाई
सम्मान गररनेछ । सामुदार्र्क र्वहानी रलडर्ोको सं स्थागत क्षमता र्वकासका िालग रु
१० िाख वजेटको व्र्वस्था लमिाएको छु ।

सामास्जक संरक्षण र नागररक संरक्षण

43. गाउँपालिका लभर र्वपद् र र्वपदजन्त्र् प्रकोपिगार्तबाट आलथिक र सामास्जक रुपमा
जोस्खममा रहे का नागररकिाई आवास सुरक्षा प्रदान गनि तथा सभ्र् र िोककल्र्ाणकारी
सरकारका रुपमा हाम्रो सरकारिाई स्थार्पत गराउन

गाउँपालिका जनता आवास सुधार

कार्िक्रमका िालग रु १० िाख बजेटको व्र्वस्था लमिाएको छु । हाम्रो सरकारको
जनतामाझ वलिर्ो उपस्स्थलत दे खाउन नमुनाका रुपमा लिएको

“गाउँपालिका अध्र्क्ष

सामास्जक संरक्षण, सुरक्षा तथा वचाउ / SSP” कार्िक्रमिाई लनरन्त्तरता र्दई सञ्चािनका
िालग

रु ७ िाख र्वलनर्ोजन गरे को छु ।

44. बरे ङ गाउँपालिका अन्त्तगित रहेका ग र घ वगिका अपाङगता पररचर्पर प्राि गरे का
नागररकहरुका िालग वार्षिक रु २ हजार सामास्जक सुरक्षा भत्ता उपिव्ध गराउन
आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था लमिाएको छु ।
45.

स्वस्थ र सभ्र् सं स्कतलतको र्वकास गरी समास्जक सु-सम्वन्त्धमा आधाररत समाजको
लनमािण गनि धमि, सं स्कतलत, सं स्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचिन वा अन्त्र् कुनै पलन आधारमा
हुने सबै प्रकारका र्वभेद, शोषण र अन्त्र्ार्को अन्त््र् गरी सभ्र् र समतामूिक समाजको
लनमािण कानुनी साक्षरताका िालग आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था लमिाएको छु ।

46.

आफ्नो नागररकताको राज्र् वा भूलम भन्त्दा अकदो राज्र् तथा भूलममा आश्रर् खोज्ने हाम्रो
नेपािी सं स्कतलत र प्रवतस्त्तिाई अन्त््र् गनि र्वशेष अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ ।

श्रम र रोजगारी लसजिना
47.

स्थानीर् स्तरमा सञ्चािन हुने सडक, लसँचाइ, भवन, पुि, नदी लनर्न्त्रण, वतक्षारोपण
िगार्तका र्ोजना तथा कार्िक्रममा आवश्र्क पने लनमािण सामाग्री व्र्वस्थापन गरी
रोजगार सेवा केन्त्िमा सूस्चकतत बेरोजगार व्र्स््त िाई काममा िगाउन प्रधानमन्त्री रोजगार
कार्िक्रम र र्ुवा रोजगारीका िालग रुपान्त्तरण पररर्ोजनासँग साझेदारी गनि पर्ािि
बजेटको र्वलनर्ोजन गरे को छु ।

रािसेवक,सुशासन र साविजलनक सेवा प्रवाह
48.

सं घीर् शासन प्रणािी अनुरुपको सोच र कार्ि शैिीको र्वकास गरी शासकीर् स्वच्छता
र सुशासन प्रवद्धािनिाई

प्राथलमकतामा राखी सवै क्षेरमा सदाचार पद्धालत अविम्वन

गररनेछ ।
49.

म भ्रष्टाचार गर्दिन,म भ्रष्टाचार हुन र्दन्नँ, म दे श र जनताका िालग इमान्त्दार भएर काम
गनेछु भन्ने प्रलत्ञता पूणरु
ि पमा िागू गररनेछ । शासकीर् स्वच्छता र सुशासनको
मूल्र्मान्त्र्ता अनुरुप हरे क गाउँ कार्ािपालिकाको बैिकमा मालसक रुपमा स्शषिकगत आर्
व्र्र् प्रस्तुत गने व्र्वस्था लमिाईनेछ ।

50.

र्वस्त्तर् सुशासन कार्म गनि गाउँकार्िपालिकाको कार्ाििर् र अन्त्तगितका वडा कार्ाििर्,
गाउँपालिकाबाट

अनुदान

प्राि

हुने

सम्पूण ि

र्वद्यािर्,

स्वास््र्

सं स्था

िगार्तको

आन्त्तररक िेखा परीक्षण शाखाबाट मालसक रुपमा आन्त्तररक िे खापरीक्षण गरर रैमालसक
प्रलतवेदन गाउँकार्िपालिकाको बैिकमा पेश गरी आन्त्तररक िेखा परीक्षण प्रलतवेदन उपर
छिफि अलनवार्ि रुपमा गररने व्र्वस्था लमिाईनेछ । आन्त्तररक िे खापरीक्षण प्रलतवेदन
गाउँकार्िपालिका कार्ाििर् र अन्त्तगितका कार्ाििर्, शैस्क्षक सं स्था, स्वास््र् सं स्था
िगार्तका लनकार्को गाउँपालिकाको

आन्त्तररक िे खा परीक्षण कार्िर्वलध, २०७७

बमोस्जम मालसक रुपमा आन्त्तररक िे खापरीक्षण गरी रैमालसक रुपमा गाउँकार्िपालिकाको
कार्ाििर् माफित गाउँपालिकाको बैिकमा पेश गनि आन्त्तररक िे खा परीक्षकिाई
कार्िसम्पादनका आधारमा

प्रो्साहन भत्ता उपिव्ध गराउने व्र्वस्था लमिाएको छु ।

51.

कोलभड-१९ को व्र्वस्थापनमा गनुप
ि ने बढ्दो खचिको कारण तिवमानमा अपेस्क्षत वतर्द्धा
गने अनुकूि पररस्स्थलत नभएतापलन गाउँपालिकामा कार्िरत करार स्वास््र्कमी, प्रार्वलधक
कमिचारी,

सामुदार्र्क

लसकाई

केन्त्िका

पररचालिका,

गररवसँग

र्वश्वेश्वर

कार्िक्रम

अन्त्तगितका कमिचारी, गाउँकार्िपालिकाको कार्ाििर् तथा अन्त्तगितका वडा कार्ाििहरुमा
कार्िरत

कार्ाििर्

सहर्ोगी िगार्तहरुको

मनोवि

उच्च

बनाउँदै

कार्िसम्पादनमा

प्रभावकारीता वतर्द्धा गनि २०७८ साउन १ गते देस्ख िागू हुने गरी सबै रािसेवकको
तिबमानमा मालसक रु २ हजार वतर्द्धा गरे को छु । साथै कतर्ष,स्वास््र् िगार्त
गाउँकार्िपालिकाको कार्ाििर् अन्त्तगितका कार्ाििर् सहर्ोगीहरुको तिवमान नेपाि
लनधािरण गरे बमोस्जमको रु १५ हजार मालसक पाररश्रलमक उपिव्ध गराईनेछ ।

52.

कोलभड-१९ को सं क्रमण जोस्खमको र्वद्यमान अवस्थामा कार्िस्थिमा खर्टने स्वास््र्कमी
िगार्त सबै रािसेवकको र्ोगदानको उच्च मूल्र्ांकन गरी कोरोना रोकथाम र
उपचारको िालग अग्रपंस््त मा रही काम गने रािसे वकहरुिाई प्रो्साहन गनि आवश्र्क
रकम र्वलनर्ोजन गरे को छु ।

53.

कमिचारी तथा स्शक्षकहरुको गाउँपालिका लभर सरुवा, पुरस्कार, सजार्, वतस्त्त र्वकास र
क्षमता अलभवतर्द्धाको अवसरिाई कार्िसम्पादनमा आधाररत बनाइनेछ ।

54.

आगामी आलथिक वषिबाट कार्ािन्त्वर्नमा आउने गरी कमिचारी कल्र्ाण कोष स्थापना गरी
वजेटको सुलनस्ितता गदै िलगनेछ ।आगामी आलथिक वषिका िालग कमिचारी प्रो्साहन
तथा पुरस्कारका र कमिचारी कल्र्ाण कोषका िालग वजेट र्वलनर्ोजन गरे को छु

।

55. आगामी आलथिक वषि २०७८/७९ दे स्ख वजेट तर्ारी, िे खाङकन िेखांकन तथा प्रलतवेदन
जस्ता कार्ि स्थानीर् सं स्ञ्चत कोष व्र्वस्थापन प्रणािी SUTRA शुरको पूणरु
ि पमा िागू गरी
हाम्रो सरकारको आलथिक कार्िप्रणािी र प्रशासलनक कामकारवाहीमा सुशासन कार्म
गररनेछ ।

56.

कोलभड-१९ को कारणिे राजस्व र अन्त्र् स्रोतमा परे को चापको कारणिे सीलमत स्रोतको
उच्चतम र लमतव्र्र्ी तवरिे उपर्ोग गनुप
ि ने भएको छ । र्स सन्त्दभिमा अनावश्र्क
प्रशासलनक खचि लनर्न्त्रण,अ्र्ावश्र्क वाहे कका तालिम गोष्ठी,बैिक भत्ता र बैिकमा
प्रर्ोग हुने खाजा वा खाना जस्ता र्वषर्हरुको खचि न्त्र्ू नीकरण गरी साविजलनक खचििाई
व्र्वस्स्थत र लमतव्र्र्ी वनाउने नीलत लिइनेछ ।

57.

बजेट सरकारको वार्षिक नीलत मार होइन जनताको आशा र भरोसाको दस्तावेज पलन हो
। स्रोत व्र्वस्थापन र र्समा हुने खचिको माग आफैमा च ुनौतीपूणि र्वषर् पलन हो । र्ो
जर्टि पररस्स्थलतमा तर्ार हुने बजेटमा अं र्कत र्वलनर्ोजनको अं किाई र्ववेकपूण ि र
औस्च्र्पूणि वनाउने दार्र््व हामी सवैको हो । एक िाउँमा हुने अध्र्ालधक माग वा
खचि नगने प्रवतस्त्तिे अकदो अ्र्ावश्र्क क्षेर स्रोतको अभाविे ग्रस्त हुन जान्त्छ । र्ी
र्वषर्मा सवैबाट थप सहर्ोगको अपेक्षा गरे को छु ।

58.

आगामी आलथिक वषि २०७७/७८ मा र्वलभन्न र्वषर् क्षेरगत

आलथिक, सामास्जक,

पूवािधार, वन, वातावरण तथा र्वपद व्र्वस्थापन, सुशासन तथा सं स्थागत र्वकासमा
अनुमालनत र्वलनर्ोजन भएको वजेट अनुसूचीमा समावेश गरे को छु ।

सभाका अध्र्क्ष महोदर्,

गाउँसभाका सदस्र्ज्र्ूहरु,

अव म बजेटमा उस्ल्िस्खत क्षेरगत नीलत तथा कार्िक्रमहरु कार्ािन्त्वर्न गनि आवश्र्क पने बजेट
र्वलनर्ोजन र स्रोत अनुमान प्रस्तुत गनि चाहन्त्छु ।

59.

आगामी आलथिक वषिका नीलत तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न गनि जम्मा रु ३७ करोड ३४
िाख ४७ हजार

४ सर् ४०

खचि हुने अनुमान गरे को छु ।

60. आगामी आलथिक वषिका िालग अनुमान गररएको खचि व्र्होने स्रोतमध्र्े नेपाि सरकारबाट
प्राि हुने र्वत्तीर् समानीकरण अनुदान रु ७ करोड ९८ िाख, सं घीर् र्वभाज्र् कोषबाट
प्राि हुने राजश्व वाँडफाँड (वन रोर्ल्टी समेत) रु ५ करोड ६१ िाख १५ हजार ९ सर्
र्वस ,सशति अनुदान रु १७ करोड २१ िाख, प्रदे श सरकारबाट प्राि हुने र्वत्तीर्
समानीकरण अनुदान रु ८४ िाख ६३ हजार, प्रदे श राजश्व वाँडफाँड रु ३१ िाख ६०
हजार, आन्त्तररक राजस्वबाट प्राि हुने रु २२ िाख, नेपाि सरकारबाट प्राि समपुरक
अनुदान रु ३७ िाख, नेपाि सरकार बाट प्राि हुने लबशेष अनुदान रु ४२ िाख, प्रदे श
सरकारबाट प्राि हुने र्वशेष अनुदान रु ५० िाख र समपुरक अनुदान रु. ५० िाख
व्र्होदाि रु ३ करोड ३७ िाख

न्त्र्ून हुनेछ । सो न्त्र्ू न पूलति गनि चािु आलथिक वषिको

असार मसान्त्तसम्म खचि भई बाँकी रहने अनुमालनत

नगद मौज्दात ३ करोड ३७ िाख

८ हजार ५ सर् २० उपर्ोग गररनेछ ।

सभाका अध्र्क्ष महोदर्,
सभाका सदस्र्ज्र्ूहरु,

अव म आलथिक वषि २०७८/७९ को िालग राजस्वका नीलत प्रस्तुत गनि चाहन्त्छु,

61.

स्थानीर् सरकारको अलधकारक्षेरलभरका करको आधार फरार्किो पादै आन्त्तररक राजस्व
वतर्द्धा गनि कर तथा गैरकर राजस्वको अलधकतम पररचािन गने नीलतिाई अविम्वन
गरे को छु ।

62.

आलथिक रुपिे र्वपन्न,अश्त  र असहार् अवस्थामा रहे का नागररक मैरी कर प्रणािी
र्वकलसत गररनेछ।

63.

गाउँपालिका क्षेरलभरका फरक क्षमता भएकाहरुको पररचर्पर सम्वन्त्धी, आलथिक रुपमा
र्वपन्नहरुको लनशुल्क उपचार सम्वन्त्धी तथा प्राकतलतक प्रकोप सम्वन्त्धी लसफाररश दस्तुर
छु ट गररनेछ ।

64.

रोडा, ढु ङ्गा, लगटी, बािुवा, च ुनढु ङ्गा िगार्तका दहत्तर, बहत्तर शुल्क,र्व्ञतापन कर र
मनोरञ्जन कर स्थानीर् तहबाट सं किन गरी ग-४-२ बाँडफाँड खातामा जम्मा गरी ६०
प्रलतशत स्थानीर् तहमा राखी ४० प्रलतशत प्रदे श सस्ञ्चत कोषमा जम्मा हुने कानुनी
व्र्वस्था प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्त्वर्न गररनेछ । रोडा, ढु ङ्गा, लगटी, बािुवा, च ुनढु ङ्गा
िगार्तका दहत्तर बहत्तर शुल्क, र्व्ञतापन कर र मनोरञ्जन कर आर्दको दर तथा दार्रा
र्व्ञत समूहबाट अध्र्र्न गराई राजस्व सं किनिाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

65.

गाउँपालिका लभरका व्र्ापाररक र व्र्ावसार्र्क प्रकतलतका मनोरञ्जनका महो्सव,उ्सव
तथा मेिा आर्दमा मनोरञ्जन करको व्र्वस्था लमिाईनेछ ।

66.

गाउँपालिका लभरमा घर नक्सा पास प्रर्क्रर्ािाई र्व.सं . २०७८ साि श्रावण १ दे स्ख
अलनवार्ि रुपमा िागू गररनेछ । घर नक्सा पास प्रर्क्रर्ा र्वना घर लनमािण गने जो
सुकैिाई कानुनको दार्रामा लिईनेछ ।

67.

गाउँपालिकाको राजस्व प्रणािीिाई न्त्र्ार्पूण,ि पारदशी र प्रर्वलधमा आधाररत बनाई
आन्त्तररक आर्िाई गाउँपालिकाको आम्दानीको मूि आधारको रुपमा र्वकास गने नीलत
लिएको छु ।

68.

कोलभड-१९ को कारण िागू गररएको लनषेधा्ञता तथा वन्त्दावन्त्दी अर्वलधलभर लतनुप
ि ने कर,
दस्तुर तथा शुल्क लतनि नपाई जररवाना िाग्ने अवस्था भएमा लनषेध्ञता हटे को लमलतिे १५
र्दनलभर कर तथा गैरकर शुल्क लतनि आएमा कुनैपलन जररवाना वा अलतरर्त  शुल्क
निाग्ने गरी व्र्वस्था लमिाएको छु ।

69.

गाउँपालिका

क्षेरलभर

व्र्ापार,

व्र्वसार्

वा

सेवामा

ँ ीगत
पुज

िगानी

र

आलथिक

कारोवारको आधारमा व्र्वसार् दताि गनि प्रो्सार्हत गरी व्र्वसार् करको दार्रामा
लिइनेछ ।कर सम्वन्त्धी प्रस्ताव आलथिक र्वधेर्क, २०७८ र्सै साथ प्रस्तुत गरे को छु ।
कर सम्वन्त्धी प्रस्ताव सम्वत् २०७८ साि साउन १ गते बाट िागू हुने व्र्वस्था
लमिाएकोछु ।

सभाका अध्र्क्ष महोदर्,
सभाका सदस्र्ज्र्हरु,
70.

र्लतवेिा हामी सबैको ध्र्ान कोलभड-१९ का र्वरुद्धाको सं घषिमा केस्न्त्ित छ । जीवन
रहे सुख र खुसी पुनःस्थार्पत गनि सर्कन्त्छ । समतर्द्धाको र्ारािाई पुनःजोड्न र गलतशीि
बनाउन सर्कन्त्छ । र्ो बजेटको कार्ािन्त्वर्नमा नागररक सहभालगतािाई नागररकको
अलधकारको रुपमा स्थार्पत गरी स्वशासन र जनताद्वारा शासनको चररताथि गरी
जनताप्रलत पूण ि स्जम्मेवारपूवक
ि भूलमका लनवािह गने कार्िमा हाम्रो सरकार पूण ि प्रलतवद्धा छ
।

71.

र्ो बजेट तजुम
ि ाका िालग मागिदशिन गनुह
ि न
ु े गाउँपालिका अध्र्क्ष,गाउँसभाका सदस्र्हरु,
र्वलभन्न राजनीलतक दि,रािसेवक कमिचारी, लनजी क्षेर, सहकारी क्षेर र नागररक

समाजका व्र्स््त ्वहरु तथा परकार जगतबाट प्राि सुझाव,सहर्ोग र सल्िाहप्रलत हार्दिक
आभार प्रकट गदिछु ।

72.

अन्त््र्मा, कोलभड १९ िे लसजिना गरे को च ुनौतीहरु वीच हाम्रो सरकारिे लिएको
प्रस्तुत बजेटको सफि कार्ािन्त्वर्नमा र्वगतमा जस्तै सबै पक्षको अपन्व र पूण ि सहर्ोग
ु लभर र वार्हर रहनु भएका सवै नेपािीिाई
प्राि हुने र्वश्वास लिएको छु ।साथै मुिक
“समतद्धा बरे ङ,सुखी बरे ङवासी” लनमािणको हाम्रो सरकारको महान र्ारामा सहभागी हुन
आब्हान गदिछु ।

धन्त्र्वाद...

