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आर्थक
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िुम्बबनी प्रदे श
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अध्यक्ष मिोदय ,
१.

नेपािी जनिाको त्याग, बर्िदान र िामो सं घर्िको पररणाम स्वरुप प्राप्त भएको नेपािको

सिहवधान २०७२ िे ददएको अर्धकार प्रयोग गरी गंगादे व गाउँ सरकारको िर्िबाट पाँचौ पटक
आर्थिक वर्ि २०७८।७९ को गंगादे व गाउँपार्िकाको बजेट प्रस्िुि गनि गइरिे को छु । िाम्रो
वििमान जहटि एवम च ुनौिी पुणि भएिा पर्न हवगि गौरव पुण ि छ र िाम्रो भहवष्य उज्वि र
सत्भावना युक्त छ । हवर्भन्न काि खण्डमा नेपािी जनिािे गरे का बर्िदान पुण ि जनआन्दोिन
मिान जनयुद्ध, मधेस आन्दोिन िगाएि अन्य सबै आन्दोिन बाट सं म्घय िोकिाम्न्िक गणिन्ि
नेपािको सं हवधान घोर्णा भइ जनिािे सं बैधार्नक रुपमा पररवििनको अनुभर्ू ि गरररिे का छन् ।

२. समाजबाद उन्मुख राज्यव्यबस्था प्रार्प्तको आन्दोिनमा जीवन अपिण गनुि
ि न
ु े ज्ञाि अज्ञाि मिान
सहिदिरु प्रर्ि िाददिक श्रद्धाञ्जिी अपिण गदिछु । राज्य ब्यवस्था पररवििणका युद्ध र आन्दोिनमा
आफ्नो शरररका अं गिरु गुमाउनुिन
ु े घाइिे िथा अपांग योद्धािरुको उच्च सबमान गनि चािन्छु ।
बेपत्ता योद्धािरुको स्मरण गदै सबपुणि सहिद पररवार प्रर्ि उच्च सबमान प्रकट गदिछु । राहियिा
िोकिन्ि र जनजीहवकाको आन्दोिनमा अगुवाइ गनुि
ि न
ु े सबपुण ि अग्रजिरुको योगदानको उच्च
सबमान सहिि आदारभाव प्रकट गदै यसको िार्ग नेपािी जनिािे पटक पटक गदै आएको
ऐर्ििार्सक आन्दोिन मिान जनयुद्ध, मधेर् आन्दोिन एवम हवर्भन्न कािखण्डमा भएको सं घर्ि र
आन्दोिनको स्मरण गनि चािन्छु ।

३. राजर्निीक क्षेिमा िार्मिे ऐर्ििार्सक र्ड्को मारे का छौ । सं म्घय िोकिाम्न्िक गणिन्िात्मक
राज्य व्यवस्थाको सं स्थागि हवकास गदै ददगो शाम्न्ि सं वहृ द्ध र हवकासको िार्ग जनिाको घरदै िोमा
राज्यको उपम्स्थिी दे खाउदै आम जनिािे राज्य भएको अनुभर्ु ि गदै त्यसमा गौरव गने अवस्थाको
र्सजिना गनि गाउँ सरकार हियाम्शि छ । सबै नागररकको िार्ग मयािददि काम न्युनिम खाद्य
सुरक्षा, आधारभ ुि स्वास््य, म्शक्षाको सुहवधा, स्वच्छ खानेपानी, सुरम्क्षि आवास, स्वच्छ वािावरणमा
म्जउन पाउने अर्धकार जस्िा अत्यावश्यक आवश्यकिा िरुको पररपुर्िि नै समाजबाद िर्िको
यािाको प्रस्िान हवन्दु िुनेछ । राजर्नर्िक प्रणािी प्रर्ि नागररकको भरोसा पुनस्र्थहपि भएको छ
। यो समयिाई आर्थिक, सामाम्जक रुपान्िरणको अवसरको रुपमा उपयोग गरर जनचािाना पुरा
गने अबको िाम्रो बाटो भनेको र्िव्र, ददगो, र्राहकिो र समावेशी आर्थिक हवकास नै िो ।
आत्मर्नभिर, स्वार्धन अथििन्ि र्नमािण गने स्वस्थ प्रर्िष्पधाित्मक अथिव्यवस्था िाम्रो प्रस्थान हवन्दु िो
। समाजबाद उन्मुख अथििन्ि िाम्रो गन्िव्य िो ।
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४. नेपािको सं हवधान सं र्धय सरकार, प्रदे श सरकारको र्निी िथा कायििम, गाउँपार्िकाको र्नर्ि
िथा कायििम, ददगो हवकासका १७ ओटा िक्ष्य, स्थार्नय सरकार सञ्चान ऐन २०७४, नेपाि सरकार
मन्िी पररर्द बाट पाररि कायि हवस्िृर्िकरण प्रर्िबेदन २०७४, गाउँसभा एवम गाउँ कायिपार्िकाबाट
पाररि हवर्भन्न कानुन िथा कायिहवधीिरु गाउँपार्िका बार्सिरुको बास्िहवक आवश्यकिा र हवकास
प्रर्िको चािना र बजेट र्नमािणको िममा राजर्नर्िक दि, सं घसस्था, हवद्धि वगि र गाउँपार्िका
बार्स दाजुभाइ, दददद बहिनीिे ददनुभएको सुझाव र सल्िाििाई बजेट र्नमािणको मागिदशिनको रुपमा
र्िएको छु ।

अध्यक्ष मिोदय,
अब म यस गाउँपार्िकाको अथििन्िमा दे म्खएका मुिभूि च ुनौर्ििरु यसप्रकार उल्िेख गनि चािन्छु
।
क) र्सर्मि स्रोि साधनको कारण सं म्घयिा कायािन्वयनमा कदठनाई
शिाम्ब्दयौ दे म्ख केम्न्िकृि एकात्मक राज्य प्रणािीको अभाव भइरिे को अवस्थामा स्थार्नय
सरकारिाई प्राप्त सं बैधार्नक अर्धकारको कायािन्वयनमा स्रोि साधनको र्सर्मििािे जनिाको माग,
आवश्यकिा र चािाना अनुसारका योजना िथा कायििम सबपादन गनि च ुनौर्ि पुण ि छ । भौगोर्िक
हिसाविे हवकट, धेरैजसो मानब हवकास सुचकांकिरु कमजोर िुन,ु आन्िररक आबदानी ित्काि
बढाउन सक्ने अवस्था न्युन िुन,ु सं म्घय सरकार एबम प्रदे श सरकारबाट प्राप्त अनुदान खचिको
आवश्यकिाको हिसाविे र्नकै कम िुन ु जस्िा कारणिे गाउपार्िकाको रुपमा घोहर्ि स्थार्नय
िििाई न्युनिम पुवािधार सहििको वास्िहवक गाउँपार्िकाको रुपमा उभ्याउनु कम्बि च ुनौर्ि पुण ि
छै न ।
ख) कायािन्वयन क्षमिा वृहद्ध
आयोजनािरुको अपुरो ियारी, कमजोर व्यबस्थापहकय क्षमिा उपभोक्ता सर्मर्ि एवम र्नमािण
व्यबसाहयको कमजोर हवत्तीय र प्राहवर्धक क्षमिा, कानुर्न, र्निीगि र प्रहियागि जहटििा, व्यबम्स्थि
र योजनाबद्ध योजना कायािन्वयन कायियोजना निुन ु औपचाररकिामा र्समीि अनुगमन िथा मुल्यांकन
प्रणािी जस्िा कारणिरुिे आयोजनािरु िोहकएको समयर्समा र्भि सबपन्न िुन नसक्ने िथा आयोजना
कायािन्वयनमा सं िग्न सरोकारवािािरुको काम गने उत्सािमा कर्म, प्रहवर्धक ज्ञानको अभाव, नर्िजा
प्रार्प्त प्रर्िको उदार्सनिा र समग्र मानवीय क्षमिाको कर्मको कारण कायािन्वयन क्षमिा कमजोर
िुने दे म्खन्छ । िसथि हवर्नयोजनमा प्रभावकाररिा ल्याइ िक्ष्य बमोम्जम कायिसबपादन िोहकएकै
समयमा गनुि च ुनौर्िपुणि दे म्खन्छ ।
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ग) आम्न्िररक उत्पादन र उत्पादकत्व वृहद्ध
उत्पादनका साधनिरुमार्थ उत्पादक शम्क्तको पिुचँ वृहद्ध गरर साविजर्नक, र्नजी सिकारी क्षेिको
िगानी सिकायिबाट उत्पादकत्व र उत्पादन गनुि उम्चि बजार व्यवस्थापनका माध्यमबाट
उल्पादनको आम्न्िररक िथा वाह्य बजार सुर्नम्स्चि गनुि पर्न च ुनौर्िपुण ि रिेको छ । उद्यम र
उद्यमम्शििा प्रबद्धन िुन नसक्नु गाउँपार्िकाको पहिचान झल्कने एवम आयाििाई प्रर्िष्थापन गनि
सक्ने आफ्नै हवशेर्िाको उत्पादन िािसबम प्रवद्धन निुन ु जस्िा कारण िरे क हिसाबिे परर्नभििा
बढदै जानु च ुनौर्िपुण ि छ ।
घ) औपचाररक अथििन्िको हवकास
र्सर्मि बैक िथा हवत्तीय सं स्थािरुको कारण सबै आर्थिक कारोबारिाई औपचाररक दायरामा ल्याइ
आर्थैक कारोबारिरु बैंहकङ प्रणार्ि मार्िि गने सबै गाउँपार्िका बार्सको बैंक खािा खोल्ने
अर्भयानिाई साथिक बनाउनु च ुनौर्ि पुण ि छ ।
ङ) साविजर्नक र्नमािणको गुणस्िररयिा
र्नमािण कायिको सुक्ष्म सुपररवेक्षण, र्नमािण व्यवसाहयिरुको कमजोर क्षमिा र सघन अनुगमनको
अभावमा र्नमािण भएका सं रचनािरु छोटो समयमा नै म्जनि र िथार्िङ्ग िुने गरे का छन् । साविजर्नक
र्नमािणको गुणस्िर कमजोर रिे को अवस्थामा यसमा सुधार गरर साविजर्नक र्नमािणको गुणस्िर वृहद्ध
गनुपने, दोिोरो िे िेरो खचि रोक्नु पने कायि च ुनौर्िपुण ि छ । गाउँपार्िका र्भि सञ्चािनमा रिे का
आयोजनािरुको प्रभावकारर अनुगमन, र्नयमन एवम मुल्यांकन िुन नसक्दा र्नर्मिि सं रचनाको
गुणस्िररयिामा प्रश्न म्चन्ि िगाउनु पने अवस्था छ । गुणस्िरिीन र्नमािण कायििे स्रोि साधनको
दुरुपयोगिाई बढवा ददइरिेको सन्दभिमा यसिायि रोकी र्नमािण कायिमा गुणस्िररयिा सुर्नम्िि गनुि
च ुनौर्िपुणि छ ।
(च) शासकीय क्षमिा अर्भवृहि र सं स्थागि हवकास
कानुनको पररपािना, सेवा प्रवािमा प्रभावकाररिा, सुदृढ र सक्षम सं स्थागि शुसासन कायम गरी सेवा
प्रवािमा प्रभावकारीिा ल्याउने िथा व्यवसाहयक कमिचारीिन्ि र सियोगी समाजको र्नमाणि गने
कायि च ुनौर्िपूणि छ ।
(छ) भौगोर्िक हवकटिा
भौगोर्िक हवकटिाको कारण यस गाउँपार्िकाका केिी वडा िथा गाउँपार्िका र्भिका सरकारी
िथा गैर सरकारी सं स्था िरुिाई सडक सं जािमा जेड्ने र सूचना िथा सं चार प्रहवर्धको भरपदो
व्यवस्था गने कायि च ुनौर्िको रुपमा रिे को छ ।
3

(ज) गररवी,अम्शक्षा र पछौटे पनको अन्त्य
प्रर्िव्यम्क्त आय कम िुन,ु और्ि आयु थोरै िुन,ु साक्षरिा दर न्यू न रिनु, खाद्य असुरक्षा ,अन्धहवश्वास
, म्शघ्र कुपोर्ण िगायिका समस्यािरुको समाधान गरी मानव हवकास सूचकांकिरुिाई सकरात्मक
र अपेम्क्षि बनाउनु च ुनौिीपूणि छ ।
५. हवधमान अवसरिरुको सदुपयोग र च ुनौिीिरुको सामना गने गरी आगामी आर्थिक बर्िको बजेट
ियार गरे को छु । यो बजेटका उद्देश्यिरु यस प्रकार छन ः –
गाउँपार्िकािाई प्राप्त सं वैधार्नक अर्धकारिरुको कायािन्वयन

गने,

ददगो समावेशी र उच्चदरको आर्थिक बृहि िार्सि गने,
आर्थिक स्थाहयत्व कायम गने िथा िगानीको वािावरण र्नमाणि गने ,
गाउँपार्िकाबाट प्रवाि िुने सेवामा आम जनिाको पिुँच स्थाहपि गने,
आर्थिक , समाम्जक हवकासका सं भावनािरुको खोजी गरी कायािन्वयनको उपयुक्त व्यवस्था
र्मिाउने ,
आर्थिक िथा सामाम्जक असमानिा र हवभेदको अन्त्य गदै स्वच्छ , सर्ा,शान्ि र
सुशानयुक्त प्रहवर्धमैिी समृद्ध गाउँ–शिरको हवकास गने,
मानव अर्धकारको सं रक्षण र प्रवदधिन गदै

म्शक्षा, स्वास््य, रोजगारी,सामाम्जक सुरक्षामा

आम नागररकको सिज र सरि पिुँच स्थाहपि गरी समिामुिक एवं न्यायपूण ि समाजको
र्नमाणि गने,
कृर्ीको व्यवसाहयकरण,हवहवर्धकरण,याम्न्िकरण र आर्धुर्नहककरण गरी उत्पादन र
उत्पादकत्वमा बृहि गने,
रोजगारीका व्यापक अवसरिरु र्सजिना गने गरी औधोगीक हवकास गने गरी औधोगीक
हवकास

गने

एवंम ्

र्सपमुिक

व्यवसाहयक

िार्िम

सं चािन

गरी

बेरोजगारमुक्त

गाउँपार्िकाको र्नमाणि गने,
भिचारमुक्त च ुस्ि र जनमुखी शासन व्यवस्था कायम गने ।
६. यी उदे श्यिरुिाई पुरा गनिका िार्ग आगार्म आर्थैक वर्िका बजेटका प्राथर्मकिािरु दे िाय
बमोजीम र्नधािरण गररएको छ ।
स्थार्नय सरकारिाई प्राप्त सं बैधार्नक एवम कानुनी अर्धकारको कायािन्वयनकािार्ग
कानुर्न, र्नर्िगि एवम सं स्थागि सं यन्ििरुको हवकास
म्शक्षा, स्वास््य, कृहर्, सडक, साविजर्नक यािायाि, खानेपानी िथा सरसर्ाई, उजाि, सुचना
प्रहवर्ध, सञ्चार, र्सं चाई जस्िा क्षेि सं ग सबबम्न्ध पूवािधारिरुको हवकास,
रोजगारीका अवसरिरुमा वृहद्ध
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मानव सं शाधन हवकास,
उद्यम र उद्यम्शििाको हवकास, कृहपको आधुर्नकीकरण, व्यवसाहयकरण र हवहवर्धकरण
गरर उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृहद्ध,
िघु िथा साना जिहवद्युि उत्पादन, प्रशारण र हविरण
स्थार्नय सडकको र्नमािण वा स्िरोन्निी,
साविजर्नक प्रशासन र सेवा प्रवािमा सुधार,
सिकारी र पयिटन क्षेिको हवकास,
वन िथा भूसंरक्षण, जिबायु पररवििन अनुकुि जिाधार सं रक्षण,
हवपद् जोम्खम न्युर्नकरण, जिउत्पन्न प्रकोप न्युर्नकरण
िैं र्गक समानिा िथा सामाम्जक समावेशीकरण िम्क्षि समूि हवकास कायििम

अध्यक्ष मिोदय,
अब हयनै च ुनौर्ि, उदे श्य र प्राथर्मकिाको सेरोर्ेरोमा रिे र ियार गररएको आगार्म आर्थिक वर्िको
बजेट िथा कायििमिरु दे िाय बमोम्जम प्रस्िुि गररएको छ ।

कृहर्ि
गांगादे व गाउँपार्िका वाट ददइने कृहर्ि क्षेिको हवकास, कृहर्ि र्िरको अनुदान, कृहर्ि पकेट क्षेिको
हवस्िार, गाउँपार्िकामा ब्यावसाहयक र्िर्ुि िथा कृर्ी उत्पादनमा अनुदान, स्थानमा कृहर्मा
आधाररि उद्योग स्थापना र उद्योग स्थापना गनि इच्छु क समुि वा सिकारीिाई िागिको आधारमा
अनुदान, उत्कृष्ट कायि गने कृहर् र्मि वा हकसानिाई पुरस्कृि िागायिका कृहर्ि क्षेिका सबपुणि
कायििम िथा हवकासको िागी 35 िाख बजेट हवर्नयोजन गरे को छु ।
पयिटन, पूवािधार
पयिटहकय स्थििरुको अध्ययन पहिचान र प्रचार प्रसारको िार्ग आवश्यक व्यवस्था र्मिाइने छ
। युद्ध पयिटन, पयािवरण पयिटन, कृहर् पयिटनका िार्ग सबभाव्यिा अध्ययन गररने छ । पयिटन
सं ग सबबम्न्धि हवकास िथा प्रविधन
ि को िागी आवश्यक वजेट हवर्नयोम्जि गरे को छु ।
म्शक्षा शाखा
हवद्याियका भौर्िक सं रचना सुधार, हवपन्न वगिका जेिेन्दार बािबार्िकािरुिाई छािवृम्त्त, गुणस्िररय
पठनपाठनका अर्िररक्त यस आर्थिक वर्िमा हवर्ेश आकर्िणका कायििमिरु, गाउँपार्िका र्भिका
सबै मा हव हवद्याियमा प्रहवर्ध मैर्ि म्शक्षणको िागी ICT कक्षाको ब्यावस्थापन गरी स्माटि िर्निङ,
िगायिका हवकास िथा कायििमको िागी रु 20 िाख रकम हवर्नयोजन गरे को छु ।
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स्वास््य शाखा
ु स्वास््य चौहक िथा बर्थिङ सेन्टरको , अर्ि हवपन्न
र्भिका हवर्भन्न स्वास््य चौहकआधारभि
समुदायका नागररकिरुको स्वास््य सेवा सुर्नम्िििा, गाउँपार्िका र्भिका हवर्भन्न वर्थिङ सेन्टरको
ब्यवस्थापन, गाउँपार्िका र्भि मािृम्शशु मृत्युदर घटाउन आवश्यक जनचेिनामुिक कायििम, जेष्ठ
नागररक िथा अशक्त व्यवक्तीिरुको िार्ग घरदै िो कायििम गरी र्नयर्मि स्वास््य चेकजाँच,
कोर्भड१९ रोग हवरुद्ध रोकथाम- िथा र्नयन्िण िगायिका स्वास््य क्षेिका हवर्भन्न कायििमिरुको
िागी रु 35 िाख रकम हवर्नयोजन गरे को छु ।
पुवािधार हवकास
गंगादे व गाउँपार्िका र िुम्बबर्न प्रदे श सं ग साझेदारर कायििम अन्िगिि जबमा रु र्िन करोडको
योजना अन्िगिि यस गाउँपार्िका बाट िपर्सिको योजनिरुिाइ र्नबन अनुसारको वजेट हवर्नयोजन
गरे को छु ।
गुरासे वल्िे न्याउिेखा, रािामाटा खौिा जोड्ने मो बा र्नमािण िमागि को िागी
रु २५ िाख हवर्नयोजन गरे को छु ।
चाखिेपािि, गोठीखोिा, मेिडारी िुदै माडी र्समाना जोड्ने मो बा र्नमािण
िमागिको िागी रु २५ िाख हवर्नयोजन गरे को छु ।
छे रा, चौर कािाकोप्रा,

र्सस्नेचार, हकमबाटे , काट्टोखाने चौर, बवािे खि, र्भत्ता,

बसारे चौर िुदै सल्यान जोड्ने मो बा र्नमािणको िागी रु २५ िाख हवर्नयोजन
गरे को छु ।
जायाचौर र्िर्मिे मार्ड ढनठान र्समाना सबमा मो बा स्िरउन्नर्िको िागी रु २५
िाख हवर्नयोजन गरे को छु ।
हकिोठोके डाँडा गाउँ िामाछे रा सुपेगैरा रार्िघारी िाप्िा िुदै पररवििन गा पा जोड्ने
मो बा र्नमािणको िागी रु २५ िाख हवर्नयोजन गरे को छु ।
छे रा िप्पाि बथान झहिसल्िा र्ुिबास ठाटी िोदचौर दोबाटा घमिारा िुदै सल्यान
जोड्ने मो बा र्नमािणको िागी रु २५ िाख हवर्नयोजन गरे को छु ।
गाउःँपार्िका र्भिका हवर्भन्न पुवािधार हवकास जस्िै खानेपार्न, सडक, भवन, पुि, र्सचाई, उजाि,
जिाधार सं रक्षण जस्िा हवर्भन्न पुवािधार र्बकासको र्नमािण िथा पुन र्नमािणको िागी आवश्यक
वजेट हवर्नयोजन गरे को छु ।
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महििा हवकास शाखा
िै र्गंक समानिा, महििा सशम्क्तकरण, िै र्गंक मुिप्रवाहिकरण र महििा सिभार्गिा । िघुउद्यम
िथा र्सप हवकास सबबम्न्ध कायििमिरुमा िम्क्षि वगि, क्षेि , समुदायको सिभार्गिा, महििा हिं सा
हवरुद्ध का कायििम। िैर्गंक समानिा िथा सामाम्जक समावेशीकरण सं ग सबबम्न्धि उल्िे म्खि
कायििरु गनि रु १५ िाख वजेट हवर्नयोजन गरे को छु ।
सुचना प्रहवर्ध शाखा
सुचना िथा सं चार क्षेिमा पछार्ड परे को यस गाउँपाहकािाई सुचना िथा सं चार प्रहवर्ध सं ग आवद्ध
गनि हवशेर् पिि गनि । गाउँपार्िका क्षेि र्भि भइरिे का हवर्भन्न गर्िहवर्धिरु आम जनिािाई
सःूचनाको पिुचमा पुयािउनको िागी,

सुचना प्रहवर्ध सबबन्धी क्षमिा अर्भवृहद्ध, गाउँपार्िकाका

सबपुणि कायििाई सुचना िथा प्रहवर्धमय बनाउनको िार्ग कबप्युटर सफ्टवेर प्रणािी मार्िि
र्डम्जटाइज, सुचना िथा सेवािरुिाई र्डम्जटि नागररक बडापि र र्डम्जटि नोहटस बोडि मार्िि
आम जनिािाई सूसम्ु चि गनि िथा गाउँपार्िकामा सूचना प्रहवर्धको सबपुण ि हवकास िथा कायििमको
िागी रु 10 िाख रकम हवर्नयोजन गरे को छु ।
खेिकुद
गाउँपार्िको खेिकुद ब्यवस्थापन, खेिार्डिरुको क्षमिा हवकास, खेिकुद हवकासको िागी आवश्य
श्रोि साधनको ब्यवस्थापन िथा सबपुण ि हवकासको िागी रु २0 िाख रकम हवर्नयोजन गरे को छु
।
जिउत्पन्न प्रकोप र्नयन्िण
जिउत्पन्न प्रकोप र्नयन्िणको िार्ग जोम्खम युक्त स्थानिरुको पहिचान गरर िटबन्धका िार्ग
िारजार्िको व्यवस्था गररने छ । जसको िार्ग आवश्यक वजेट हवर्नयोजन गरे को छु ।
हवपि ब्यवस्थापन
गाउँपार्िक र्भि िुन सक्ने सबपुणि दै हवक प्रकोप िथा हवपि ब्यवस्थापनको िागी रु २० िाख
हवर्नयोजन गरे को छु ।
संस्थागि हवकास , सेवा प्रवाि र सुशासन
साविजर्नक प्रशासनिाई स्वच्छ, सक्षम, पेशागि अनुसासन प्रर्ि प्रर्िवद्ध, पारदम्शि, भ्रष्टाचार मुक्त,
प्रहवर्धयुक्त, जनउत्तरदाहय र सिभार्गिामुिक बनाउदै िर्गने छ । भ्रष्टाचार गने र गराउने दुबैिाई
दम्ण्डि गने र्नर्ि अविबबन गररने छ ।
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साविजर्नक

ु ाई, सामाम्जक
सुनव

पररक्षण, साविजर्नक

पररक्षण, व्यवस्थापन

पररक्षण, गुनासो

व्यवस्थापनमा उपयुक्त हवर्ध र्नमािण गरर कायिन्वयनमा ल्याइने छ । प्रत्येक चौमार्सकमा साविजर्नक
ु ाई गनुप
सुनव
ि ने प्रावधानिाई कडाइका साथ िागु गररने छ ।
गाउँपार्िकाको कायििय सं चािन, कमिचारी, म्शक्षक, ििव भत्ता, कायाििय प्रशासर्नक खचि िथा
सबपुणि कायिको िागी रु १२ कारोड ५५ िाख ५० िजार रकम हवर्नयोजन गरे को छु ।
पशु सेवा शाखा
गाउँपार्िकाको पशु स्वास््य र्सहवर, पशु सेवा िथा और्दद व्यावस्थापन, पशु हवमा, पशु स्वास््य
सबबम्न्ध कायििम िागायिका सबपुणि गर्िहवर्धको िागी रु 15 िाख रकमको हवर्नयोजन गरे को
छु ।
पंम्जकरण शाखा
गाउँपार्िकको सामाम्जका सुरक्षा प्रणार्ि ब्यवस्थापन िथा सामाम्जका सुरक्षा िथा ब्यम्क्तगि घटना
दिािको सबपुकि गर्िहवर्ध िथा कायििमको िागी रु 5 िाख रकम हवर्नयोजन गरे को छु ।
प्रधानमन्िी रोजगार कायििम
गाउँपार्िका र्भिका वेरोजगार युवा युविीिरुको िागी रोजगारको सृजना गनि सं म्घय सरकारको
कायििमिाइ र्नरन्िरिा दददै उक्त कायििमको िागी यस गाउँपार्िका बाट रु ५ िाख हवर्नयोजन
गरे को छु ।
बिुक्षर्े िय पोर्ण कायििम
गंगादे व गाउँपार्िकामा कुपोहर्ि बािबार्िका, सुत्केरी महििाको पोर्ण िगायिका पोर्ण सबबम्न्ध
सबपुणि कामकोिागी सं म्घय सरकारको यस कायििमिाई र्नरन्िरिा दददै यस गाउपार्िका बाट
बिुक्षेर्िय पोर्ण कायििमको िागी रु ५ िाख हवर्नयोजन गरे को छु ।
न्याहयक सर्मर्ि
गगादे व गाउँपार्िकामा न्याय सबबम्न्ध काम कारवाहि गनिको िागी गाउँपार्िकाको न्याहयक
सर्मर्िको सबपुण ि कायिको ब्यवस्थापन, वडा स्िररय मेिर्मिाप किाििरुको िार्िम िथा सबपुण
कामको िागी रु ५ िाख हवर्नयोजन गरे को छु ।
गररहव र्नवारण कोर्
गंगादे व गाउँपार्िकाको गररहव र्नवारण कोर् पररचािन िथा ब्यवस्थापनको िागी रु ५ िाख
हवर्नयोजन गरे को छु ।
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गंगादे व गाउँपार्िकाको वडा नं ५ मा रहि गाउँपार्िकाका जनिािाइ र्नसुल्क स्वास््य सेवा दददै
आएको नागररक आरोग्य केन्िको िागी

रु

१० िाख हवर्नयोजन गरे को छु ।

गंगादे व गाउँपार्िकाको अध्यक्ष गररहवर्नवरण कोर्को िागी रु

1 करोड हवर्नयोजन गरे को छु

।
गंगादे व गाउँपार्िकाको जनिा सं ग अध्यक्ष कायििमको िागी रु ५0 िाख हवर्नयोजन गरको छु
।
गंगादे व गाउँपार्िका र्भिका सबै

वडा कायािियिरुको कायििय सं चािन िगा प्रशसर्नक खचिको

िागी रु 52 िाख हवर्नयोजन गरे को छु ।
यस गाउँपार्िकाको हवर्धध खचि अन्िरगि ६७ िाख ३५ िजार ६ सय चौहवस हवनयोजन गरे को
छु ।

अध्यक्ष मिोदय,
बजेटको हवर्नयोजन िथा स्रोिको व्यवस्था सबबम्न्ध योजना दे िायबमोम्जम रिे को छ ।
आगार्म आर्थिक वर्िको िार्ग रु 460579624 (46 करोड ५ िाख ७९ िजार ६ सय चौहवस
) हवर्नयोजन गरे को छु । कुि हवर्नयोजनमध्ये चािुिर्ि रु 345735624 ( 34 करोड 57
ँ ीगििर्ि रु 114844000
िाख 35 िजार ६ सय चौहवस ) अथािि 75.06 प्रर्िशि र पुज
(11 करोड 48 िाख 44 िजार) अथािि 24.94 प्रर्िशि रिेको छ ।
आगार्म आर्थिक वर्िको िार्ग रु अनुमान गररएको खचि व्यिोने स्रोििरु मध्ये सं म्घय हवम्त्तय
समार्नकरण अनुदानबाट रु 89300000 (८ करोड ९३ िाख ) सं म्घय ससिि अनुदानबाट रु
202750000 (20 करोड 27 िाख 50 िजार ) सं म्घय राजश्व बाडर्ाडबाट रु 71900000
(७ करोड 19 िाख), सं म्घय सरकार हवशेर् अनुदान रु १७९००००० (१ करोड ७९ िाख )
सं म्घय सरकार समपुरक अनुदान रु 37400000 (३ करोड ७४ िाख )
समार्नकरण अनुदान रु 4152000 (४१ िाख ५२ िजार )

प्रदे श हवम्त्तय

प्रदे श राजश्व बाडर्ाड रु

5133624 (५१ िाख ३३ िजार ६ सय चौहवस ) प्रदे श हवशेर् अनुदान रु 6000000
(60 िाख ) प्रदे श समपुरक अनुदान रु 15000000 (१ करोड ५० िाख ) प्रदे श शसिि
अनुदान रु 8544000 (८५ िाख ४४ िजार ) र आन्िररक श्रोि रु २५००००० (२५
िाख) व्यिोने प्रक्षेपण गररएको छ ।
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अध्यक्ष मिोदय,
आर्थंक वर्ि ०७८।७९ का िार्ग आन्िररक राजश्व पररचािन र्नर्िका उद्देश्य र्नबनानुसार रिे को
छन् ।
वडा र गाउँपार्िका केन्िहवचमा सियोग, सिकायि र समन्वयको वािावरणको वािावरण
र्नमािण गदै सबै प्रकारका आर्थिक हियाकिापिरुिाई करको दायरामा समेटी अर्धकिम राजश्व
पररचािनमा जोड ददने र राजश्व पररचािनमा जोड ददने र राजश्व च ुिावट र्नयन्िण गने ।
करको सं रचना र करका दरिरुमा समय सापेक्ष सुधारगरर कर प्रणािीिाई थप प्रगर्िम्शि
र समिामुिक बनाउने ।
आन्िररक राजश्व पररचािनमा ददगो वृहद्धदर िार्सि गरर स्थार्नय हवत्त प्रणार्ि िाई सुदृढ
िुल्याउन गरर राजश्व प्रणार्िमा सुधार गने ।
आन्िररक राजश्वका थप स्रोििरु पहिचान गरर मौजुदा आन्िररक करका दरिरुिाई िागि
प्रभावी बनाउने,
कर र्िने प्रवृम्त्तको हवकास गने ।
अध्यक्ष मिोदय,
बजेट छिर्िको िममा आआफ्नो िर्िबाट सुझाव ददनुिन
ु े सबपुण ि पदार्धकारी रािसेवक
कमिचारी, बुहद्धजीवी, नागररक समाज िथा सामुदाहयक सं स्था सबैमा िाददिक धन्याबाद ज्ञापन गदिछौ
।

अन्त्यमा गाउँपार्िकाको हवकास सं वहृ द्धमा र्नरन्िर सद्भाव र सियोग पुर्याउने आम नागररक,
करदािा, सरकारी, गैर सरकारी िथा सामुदाहयक सं स्थािरु प्रर्ि िाददिक आभार प्रकट गदै बजेटको
सर्ि कायािन्वयनमा सबैको खुिा सियोगको अपेक्षा गदिछौ

गाउँपार्िका र गाउँपार्िकाबासी जनसमुदाय सबैको उज्वि भहवष्यको कामना गदिछौ ।

धन्यवाद !
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