के .आई.ससहिं गाउँपासिकाको गाउँ सभामा २०७७ साि असार १० गते
बुधवार गाउँपासिका उपाध्यक्ष श्री समना देवी सवष्ट ज्यूिे प्रस्तुत
गनुभएको

आसथुक वषु २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्य

के .आई.ससिंह गाउँपासिका
गाउँ कायुपासिकाको कायाुिय
वायि, डोटी
सुदूरपसिम प्रदेश नेपाि
२०७७

सम्मासनत सभाका सभाअध्यक्ष ज्यू,
१. यस के .आई .ससिंह गाउँपासिकाको गाउँ सभामा उपाध्यक्ष एिंव बजेट तजूमा
सससमसतको अध्यक्षको रुपमा सवद्यमान सबषम पररसथथसतसवच आगामी आसथूक वषू
२०७७/०७८ को बजेट प्रथततु गनू उसभएको छु ।सम्पणू ू सवश्व र नेपाि नै कोसभड१९ (कोरोना भाईरस) महामाररको चपेटामा परररहेको चनु ौसतपणू ू र असहज
अवथथामा पसन अहोरात्र खटीएरसबशेष गरी भारतका सबसभन्न ठाउँबाट यस
के .आई.ससिंह गाउँपासिकामा आउनभु एका दाजभू ाई तथा सदसदबसहनीको उद्वार तथा
व्यवथथापन कायूमा सनरन्तर खसटई सहयोग गनूहु ुने
जनप्रसतसनसध,थवाथ्यकमी,सरु क्षाकमी,पत्रकार,समाजसेवी, सवसभन्न राजनैसतक
दिका व्यसित्वहरु,कमूचारीहरु तथा सवसभन्न सिंघसिंथथा सिंग आबद्ध सम्पणू ू
व्यसिहरूिाई सवशेष धन्यवाद व्यि गनू चाहन्छु ।
२. यस घसडमा िोकतासन्त्रक गणतन्त्र थथापनाका िागी सवसभन्न समयमा भएको
आन्दोिनमा सजवन उत्सगू गनूहु ुने सम्पणू ू ज्ञात अज्ञात ससहदहरु तथा सनरिंकुशताको
सवरुद्ध सजवन पयून्त सघिं षू गनूहु नु े सदवगिं त नेताहरू प्रसत भावपणू ू श्रदाञ्जिी अपूण
गदूछु । मि
ु क
ु को सावूभौसमकता, भौगोसिक अखण्डता,रासरिय एकता, थवासधनता
र थवासभमानको रक्षा गदै िोकतासन्त्रक गणतन्त्र प्रसिको आन्दोिनको कसठन
पररसथथसतमा त्याग र नेतत्ृ व गनूहु ुने आदरणीय अग्रज राजसनसतज्ञ प्रसत उच्च सम्मान
व्यि गनू चाहन्छु ।
गाउँ सभाका सभाअध्यक्ष महोदय,
३. मैिे वतूमान के .आई.ससहिं गाउँपासिकाको सरकारको चौथो वषूको बजेट प्रथततु
गरररहँदा कोरोनाबाट नागररकको सजवन रक्षा गने र रोजगारी ससजूना गने गहन
सजम्मेवारी बोध गरे कोछु । सवगत तीन वषूको अथक प्रयासबाट हाससि भएको
उपिसधधको जगमा टेकेर सवकास र समसृ द्धको यात्रािाई तीब्रता सदने मागूमा कोरोना
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माहामारीका कारण के ही धक्का िागेको छ । शतासधदकै यस सवषम पररसथथसतमा
सबै राजनैसतक दि,जनप्रसतसनसध, सघिं सथिं था र आम नागररकको सहयोग र
ऐक्यबद्धतािे वतूमान चनु ौती सामना गनू ससकन्छ, भन्ने यस के .आई.ससिंह
गाउँपासिकाको दृढ सवश्वास रहेकोछ ।
४. भारत िगायत अन्य ठाउबाट आएका व्यसिको RDT तथा PCR जाँच गनूका
िासग यस गाउँपासिकाका सवसभन्न क्वारे सन्टनमा थवाथ्यकमी ससहतको टोिी गएर
जाँच गदै गदाू आजको समसतसम्म यस गाउँपासिकामा २ (दईु ) जनामा सपससआर
ररपोटू पोसजसटभ देसखएको हुदँ ा उहाँहरुको सशघ्र थवाथ्य िाभको समेत कामना गनू
चाहान्छु ।
५. चनु ौती र अवसरकाबीच नै समथयाहरुको पसहचान गरी समाधानका उपाय खोज्नु नै
हाम्रो सवशेष प्राथसमकता हो । तशथू यस क्षेत्रमा रहेको भौसतक पवू ाूधारहरुको
कमजोर अवथथा,राजश्वको न्यनू सक
िं िन तथा खचूको अनत्ु पादक दोहन हाम्रा
प्रमख
ु चनु ौसतहरु हुन।् आत्मसनभूर रोजगारी प्रणािीमा अभ्यथत हुन नसक्न,ु कमजोर
पिंजू ी तथा प्रसवसधको न्यनू उपिधधता,थथानीय श्रोत साधनको कुशि पररचािन हुन
नसक्नु र अनत्ु पादक सजवनशैिी यहाँको गररबी रपछौटेपनको प्रमख
ु कारण हुन् ।
तथापी उपयूि
ु समथयाहरुको समाधान गनूक
ु ो सवकल्प छै न र अथूपणू ू
खोज,सवश्लेषण र रणनीसतक उपायहरुको अविम्बन गनू सके मा यस
गाउँपासिकाको समसृ द्ध हाम्रै पािामा सम्भव रहेकोछ । नेपािको सिंसवधानिे
व्यवथथा गरे को राज्यका सनदेशक ससद्धान्त, राज्यका नीसत तथा दासयत्वहरु , पन्रौ
पञ्चवसषूय योजानाको सदघूकािीन सोच,िक्ष्य, उदेश्य तथा
प्राथसमकताहरु,अन्तरासरिय थतरमा जनाएका प्रसतवद्धताहरु,सिंघीय तथा प्रदेश
सरकारबाट प्राि मागूसनदेशन,थथानीय सरकार सञ्चाि ऐन,२०७४, थथानीत तह
बजेट तजूमु ा सदग्दशून(सश
िं ोधन) २०७४ र यहाँका आदरणीय जनताको
समथया,माग,आवश्यकता र चाहानािाई मि
ू आधारको रुपमा सिईएकोछ ।
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सभाअध्यक्ष महोदय,
६. कोसभड-१९ िे सनम्त्याएको ज्यादै असहज पररसथथसतमा पसन यस गाउँपासिकाबाट
सञ्चािन हुने सडक, खानेपानी योजनाहरु, ससँचाई िगायतका योजनाहरु
असधकािंश कायू समयमै सम्पन्न हुने चरणमा पगु ेकाछन् ।
७. यस सबषम,सजसखम एिंवम असहज पररसथथसतका बाबजतु पसन चािू आसथूक वषूको
हाि सम्म आईपग्ु दा गाउँपासिकाको पिंसू जगत तथा चािू खचू ६० प्रसतशत भन्दा
बढी भईसके को हुदँ ा यसिाई गाउँपासिकाको सवकासका िागी एकदमै
सकारात्मक सिंकेतको रुपमा मैिे बझु ेकोछु ।
८. चािू आसथूक वषूमा कोसभड-१९ िे सम्पणू ू वडा कायाूियबाट प्रदान हुने
अत्यावश्यक बाहेक अन्य सम्पणू ू कायू िामो समयसम्म थथसगत भएको कारणिे
राजश्व सक
िं िनमा नकारात्मक असर परे कोछ । चािू आसथूक वषूमा राजश्व सक
िं िन
वासषूक अनमु ानको ति
ु नामा ज्यादै न्यनू ५५% ( प्रसतशत) अथाूत २५ िाख ५०
हजार हुने अनमु ान छ ।
सभाअध्यक्ष महोदय,
९. अब म, मैिे बजेट तजुमा गदाु अविम्बन गरेको मख्
ु य प्राथसमकता तथा
उद्धेश्यहरु प्रथततु गने अनमु सत चाहान्छु ।
बजेटका प्राथसमकताहरुुः
१०. बजेट तथा कायूक्रम तजूमु ा गने ससिससिामा देहाय बमोसजमका प्राथसमकता
आत्मसाथ गररएको व्यहोरा यस सम्मासनत गाउँसभािाई अवगत गराउन चाहान्छु ।
-सक्र
िं मण िगायत सबै प्रकारका रोग र सवपदबाट नागररकको जीवन रक्षा गदै
जनसजवनिाई सहज र सरु सक्षत बनाउने,
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- कोरोना िगायत सबै प्रकारका थवाथ्य जोसखमबाट नागररकिाई सरु सक्षत राख्न र
गणु थतरीय थवाथ्य सेवा सबूसि
ु भ बनाउन थवाथ्य सेवाको दायरा सवथतार,थवाथ्य
पवू ाूधार सनमाूण तथा थतरोन्नती र थवाथथ जनशसि सवकास,
- कोरोना भाईरस सिंक्रमणको रोकथाम तथा सनयन्त्रणका िासग चासिएका कदमबाट
टुटेका उत्पादन र आपसु तू श्रख
ृ िािाई पनु थथापना गदै कृसष,उद्योग,पयूटन, सनमाूण
िगायत प्रभासवत व्यवसायको पनु रुत्थान,
-उपिधध साधन,स्रोत,अवसर र क्षमताको उच्चतम पररचािन गरी सशघ्र आसथूक
पनु रुत्थान गदै सवकासको गसतिाई सनरन्तरता सदने,साथै बजेट तथा कायूक्रमका
उद्देश्यहरु देहाय बमोसजम तय गरे को छु ।
क) कोरोना भाईरसद्वारा यस गाउँपासिकामा सससजूत मानवीय,आसथूक,खाद्य,सामासजक
िगायत अन्य समथयाबाट गाउँपासिका बासीिाई मि
ु गने,
ख)उत्पादन वसृ द्ध र सछटो छररतो नसतजा प्राि
ग)थथानीय श्रम,सीप,पजू ी र प्रसवसधको सवोत्तम उपयोग हुने,
घ) अल्पकासिन वा सदघूकािीन रुपमा पणू ू भरपदो,सरु सक्षत तथा सजवन धान्न पग्ु ने
रोजगारीको ससजूना गने,
ङ) सेवाहरु ससटो छररतो समतव्ययी प्रभावकारी र जनउत्तरदायी वनाई सावूजसनक
सेवा प्रसतकोजनथवासमत्व वसृ द्ध गने
च) सबद्यमान आसथूक सामासजक धासमूक सािंथकृसतक र वगीय सवभेद तथा
असमानताको अन्त्य गरी आपसी सवश्वास भाईचारा बन्दत्ु व एक अकाूको सम्मान
श्रमको मल्ू याकिंन धासमूक ससहश्िं णतु ा सािंथकृसतक अन्तभूि
ु न तथा सामान्जथयता कायम
गरी सामासजक सबकास असभबसृ द्ध गने ।
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११.आगामी आसथूक वषूको क्षेत्रगत बजेट सवसनयोजन गदाू कोरोनाको रोकथाम गदै
आसथूक पनु रुत्थान हुने,तत्काि प्रसतफि प्राि गनू ससकने, आगामी आसथूक वषूमै
सम्पन्न हुने,चािू आयोजनाहरुको कायाून्वयन सनरन्तरता ससु नसितता गने र सेवा
प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउन सजल्िाथतरका कायाूियहरु, सजल्िा समन्वय
ससमसत तथा मातहतका कायाूियसबच उच्चतम समन्वय र सहकायू गने तथा
सावूजसनक,सनजी,सहकारी र सामदु ासयक क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट सवकास
प्रसक्रयािाई असघ बढाउने कायूक्रमतफू मैिे जोड सदएकोछु ।
सम्मासनत गाउँसभाका सभाअध्यक्ष महोदय,
१२.अब म आसथूक वषू २०७७/०७८ मा सवसभन्न क्षेत्रगत तथा सवषयगत बजेट
प्रथततु गने अनमु सत चाहन्छु ।
१३.कूि बजेट मध्ये प्रत्येक वडाहरुिाई पिंसू जगत तफू जनसिंख्या, क्षेत्रफि िगायत
अन्य सवकासको सचु कािंकको आधारमा कूि रु. ३ करोड १० िाख र चािू तफू
वडाहरुिाई आ.ब. २०७६/०७७ मा सवसनयोसजत गररएको बजेटमा १० प्रसतशत
वसृ द्ध गरी कूि बजेट रु.६१ िाख ९० हजार सवसनयोजन गरे कोछु ।
१४.आ.ब २०७६/०७७ मा दासयत्व ससजूना भई कायाून्वयन भईरहेका र आ.ब.
२०७७/०७८ मा सिंघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राि हुने समपरू क अनदु ान बजेटमा
५० प्रसतशतिे हुन आउने रकम रु. ३ करोडसमपरू क कोषमा सवसनयोजन गरे को छु ।
१५.सामान्य खचू अथाूत चािू खचूमा एकदमै समतव्ययीता अपनाई भैपरर आउने चािू
खचू िगायत सबसबध खचूमा कटैती गरी गाउँपासिका चािू तफू रु. ५ करोड
सबसनयोजन गरे को छु ।

सम्मासनत सभाका सभाअध्यक्ष महोदय,
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१६.अब म यस के .आई.ससिंह गाउँपासिकाको आसथूक वषू २०७७/०७८ को बजेटमा
समावेश गररएका कायूक्रम एविं म सवसनयोजन प्रथततु गने अनमु सत चाहन्छु ।
श्रम तथा रोजगार
१७.मयाूसदत काम,सामासजक सरु क्षा रआदशू श्रम सम्बन्धको माध्यमबाट श्रमको
उत्पादकत्व वसृ द्ध गदै सबै के .आई.ससहिं बासीिाई काम र रोजगारीको अवसर
ससजूना गने तफू कायूक्रम तय गरे कोछु ।
१८.कोसभड-१९ िे यस के .आई.ससहिं गाउँपासिकाको थप्रु ै दाजभू ाई सदसदबसहसनहरूिे
रोजगारीबाट बसञ्चत हुनपु रे कोछ । यस के .आई.ससिंह गाउँपासिकासभत्र यसै आसथूक
वषूमा भारत िगायत अन्य थथानबाट आएका र यहाँ बसोबास गने व्यसििाई
के .आई.ससहिं थवरोजगार कायाूक्रम अन्तगूत एक वडा एक िघु उद्यमी अवधारणा
माफू त रोजगार उपिधध गराउनका िागी रू. ७५ िाख रुपैया सवसनयोजन गरे कोछु
।
१९.प्रधानमन्त्री रोजगार कायूक्रमिाई गाउँ गाउँ थतरसम्म पयू ाूनई यस कायूक्रममा धेरै
भन्दा धेरै व्यासिको पहुचँ ससु नसित गनू, गाउँपासिकाबाट सञ्चािन हुने अन्य
कायूक्रम तथा योजनासगिं जोडेर थप प्रभावकारी,नसतजामख
ू ी, जनमैत्री बनाउने
उद्देश्यिे उि कायूक्रमका िासग आवश्यक पने सामाग्री खररदका िासगरू. २०
िाख बजेट सवसनयोजन गरे कोछु ।
२०. रोजगार सेवा के न्रिाई श्रम सचु ना बैंकको रुपमा समेत उपयोग गरी सनजी क्षेत्रका
उत्पादनसशि उद्योगिे आफूिाई आवश्यक पने र श्रम सचू ना बैंकबाट ससफाररस
भएका श्रसमकिाई रोजगारी ससजूना गनूगु ाउँपासिकाको पसहिो प्राथसमकता भएको
हुदँ ा रोजागार सम्बसन्ध सववरण अद्यावसधक गनू, पररचािन तथा अनगु मन गनू
आवश्यक बजेट सवसनयोजन गरे कोछु ।
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२१.प्रत्येक वडामा ससिाई बनु ाई,ससिाई कटाई हाते होसजयारी िगायत कुनै न कुनै
सकससमको िघू व्यावसाय माफू त भारत िागायत अन्य मि
ु क
ु बाट आएका
सदसदबसहसनिाई रोजगारको ससु नसितता गनू आवश्यक बजेट सवसनयोजन गरे कोछु ।
सिंस्कृसत प्रवद्धुन
२२.आ.व. २०७६/०७७ देखी यस के .आई.ससहिं गाउँपासिकाको वडा निं. १ को
डुम्राकोट मा के .आई.ससिंह सिंग्रहािय सनमाूण कायू सरुु भईसके को छ । ऐसतहाससक
तथा यगु परुु ष डा. के .आई.ससहिं को सम्झनामा सनमाूण हुने के .आई.ससहिं
सिंग्रहाियसभत्र रहने िोपन्ु मख
ु तथा ऐसतहाससक सामग्रीको खोज तथा अनसु न्धान,
सवसभन्न दथतावेजहरुको अध्ययन अनसु न्धानका िासग आवश्यक बजेट
सवसनयोजन गरे को छु ।
िसक्षत कायुक्रम
२३.दसितसिंग अध्यक्ष कायूक्रमिाई यस वषू पसन सनरन्तरता सदइएकोछ । यस
कायूक्रमका िागी रु. ५० िाख सवसनयोजन गरे को छु ।
२४.के .आई.ससिंह गाउँपासिकाका सदसदबसहनीहरुको क्षमता असभवसृ द्ध गनू,सहभासगता
ससु नसित गनू, एकि मसहिा, बािबासिका िगायत िसक्षत वगूको सम्मान तथा
सहतका िागी उपाध्यक्ष सिंग मसहिा कायूक्रमिाई सनरन्तरता सददै सो कायूक्रमका
िासग रु. २० िाख सवसनयोजन गरे कोछु ।
सश
ु ासन तथा सवसिय अनश
ु ासन
२५.असधकािंश सवकासका योजना उपभोिा ससमसतद्बारा सञ्चािन हुने र
गाउँपासिकामा भए गरे का कृयाकिापिाई जनता सामू पारदसशू ढिंगिे
समयसमयमा जानकारी गराई सश
ु ासनको प्रत्याभसू त गराउने उद्देश्यिे के .आई.ससहिं
गाउँपासिकािे यस आसथूक वषू सश
ु ासन पररयोजनाको माध्यमबाट
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गाउँपासिकािाई प्रशासन मैत्री ,जनमैत्री, सश
ु ासनमैत्री बनाउन आवश्यक बजेट
सवसनयोजन गरे को छु ।
२६. चौमाससक रुपमा यस गाउँपासिकामा भए गरे का कायूको नागररकिाई सचू नाको
हकको ससु नसितता गनू र सेवा प्रवाहिाई पारदसशू, समतव्वयी बनाउन सावूजसनक
सनु वु ाई गररनेछ । गाउँपासिकामात्र नभई वडा थतरमा पसन सावूजसनक सनु वु ाई
कायूिाई आवसधक रुपमा सञ्चािन गररनेछ । यसका िागी आवश्यक बजेट
सवसनयोजन गरे कोछु ।
पयुटन प्रबद्धुन
२७.पयूटन गरुु योजना सनमाूण र गाउँपासिका क्षेत्र सभत्र रहेका पयूटन गन्तव्य थथिको
पसहचान तथा प्रचार प्रसार गनूका सनसमत्त आवश्यक बजेट सवसनयोजन गरे को छु ।
२८.के .आई.ससिंह गाउँपासिकाको के .आई.ससिंह सावूजसनक मञ्च तथा के .आई.ससिंह
सभाहि सनमाूण कायूिाई यसै वषूमा सनमाूण गनू आवश्यक बजेट सवसनयोजन
गरे कोछु ।
२९.गाउँपासिकाको गरुु योजना सनमाूणका िागी रु. २० िाख बजेट सवसनयोजन
गरे कोछु ।
स्वास््य
३०.कोरोना माहामारी िगायत सिंक्रामक तथा अन्य रोगबाट सससजूत थवाथ्य
जोसखमको न्यसू नकरण गनू, रोगको रोकथाम, सनयन्त्रण र उपचारका िासग
गणु थतरीय थवाथ्य सेवा तथा थवाथ्यकमीको सेवा सवथतार गनू उच्च प्राथसमकता
सदई थवाथ्य क्षेत्रमा बजेट वसृ द्ध गरे कोछु ।
३१.गणु थतरीय तथा आधारभतू थवाथ्य सेवामा सबै नागररकको सहज पहुचँ ससु नसित
गनू यस आ.ब को सरुु वातमै १५ सैयाको आधारभतू अथपताि सनमाूण कायू सरुू
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गररनेछ । सचसकत्सकीय सेवािाई थप प्रभावकारी बनाई गणु थतरीय सेवा प्रदान
गररनेछ ।
सम्मासनत सभाका सभाअध्यक्ष महोदय,
३२.अब म सशक्षा तथा अन्य सामासजक क्षेत्र तफू को कायूक्रम तथा सवसनयोजन
प्रथततु गने अनमु सत चाहन्छु ।
सशक्षा
३३.मानव पिंसू ज सनमाूण,सामासजक रुपान्तरण र आसथूक सवकास ससहतको आधसु नक
समाज सनमाूण गनू सशक्षािाई मैिे उच्च प्राथसमकता सदएकोछु । शैसक्षक
पवू ाूधारको सवकास,दक्ष जनशसि एविं सशक्षण सामग्रीको व्यवथथा र नसवनतम
प्रसवसधको प्रयोग गरी गणु थतरीय र जीवन उपयोगी सशक्षाको ससु नसितता गररनेछ ।
३४.के .आई.ससिंह गाउँपासिका वडा निं. ४ मा सथथत सझमे मासिका माध्यसमक
सवद्याियमा यसै वषू देखी कृसष सवषयको अध्यापन गनू आवश्यक बजेट
सवसनयोजन गरे कोछु ।
३५.कोसभड-१९ को कारण पठनपाठनमा ससजूना भएको अबरोधिाई दृसिगत गरी
भचूअ
ु ि कक्षा सञ्चािन,अनिाईन सशक्षा तथा रे सडयो माफू त नयाँ शैसक्षक वषूको
कक्षा सञ्चािन गररनेछ ।
३६. सशक्षा क्षेत्रिाई थप प्रभावकारी बनाउन सशक्षा क्षेत्रमा पने बजेट सवसनयोजन
गरे कोछु ।
३७.हाि भारतबाट आएका व्यसििाई गाउँपासिकामा रहेको सबसभन्न वद्यु ाियमा
क्वारे सन्टन थथापना गरी रासखएको छ । त्यहा बथदा क्षमता भन्दा बढी व्यसििाई
राख्दा सरिं चनामा के ही क्षसत भएको अवथथा छ । क्षसत भएका सबद्याियको
आवश्यकता बमोसजम ममूत सम्भार गररनेछ ।
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सभाका सभाध्यक्ष ज्यू,
३८.अब म कृसष, पशू,वन िगायतका उत्पादन क्षेत्रका कायूक्रम तथा सवसनयोजन
प्रथततु गने अनमु सत चाहन्छु ।
कृसष
३९.यस गाउँपासिकाको सवकास तथा गररबी न्यसु नकरणको भरपदो आधारको रुपमा
रहेको कृसष क्षेत्रमा कोरोना माहामारीको कारण उत्पन्न भएको चनु ौती र अवसरिाई
सम्बोधन गनू कृसषमा श्रम पररचािन कृसष कायूको व्यावसासयकरण,यासन्त्रकरण र
आधसु नसककरण गरी काम र रोजगारी ससजूना गररनेछ । यसका िागी
ससँचाई,मि,बीउ,पँजू ी, प्रसवसध र बजार ससु नसित गररनेछ ।
४०. भारत िगायत अन्य मि
ू क
ु बाट यस गाउँपासिकामा आउनु भएका दाजभु ाई
सदसदबसहसनिाई बाँझो जग्गामा बािी िगाई खेसतयोग्य बनाउन उत्प्रेररत गररनेछ ।
४१.यस आसथूक वषूमा कृसष क्षेत्रमा बजेट तथा कायूक्रमिाई एकदमै फरक तथा नौिो
ढिंगिे सनमाूण गरी सासवकको भन्दा बजेट वसृ द्ध गरे को छु ।
४२.कृषकिाई व्यावसासयक पशपु सन्छपािनमा आकसषूत गनू नश्ल सधु ार कायूक्रमिाई
प्रोत्साहन गरी गणु थतरीय पशु थवाथ्य सेवाको सवथतार गररनेछ । पशु सेवा क्षेत्रमा
आवश्यक सवसनयोजन गरे को छु ।
पूवाुधार सवकास
४३.सवकासको पवू ाूधारको रुपमा रहेको सडक सञ्जाििाई सवथतार गरर सहज
आवागमन,आन्तररक गसतसवसध सवथतार गनू सरु सक्षत सडक पवू ाूधार सनमाूणमा
जोड सदईनेछ ।
४४. वडा निं. २ मा वसपाकू सनमाूण र सेती नदीमा याूछसटटङ्ग कायूको सम्भाव्यता
अध्ययन गनू आवश्यक बजेट सवसनयोजन गरे को छु ।
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४५. गाउँपासिकाको मख्ु य प्रशाससनक भवन सनमाूणको कायू यसै वषू देखी थािनी
गररनेछ । सो कायूका िागी प्रदेश सरकार तथा सघिं ीय सरकारसगिं समन्वय गररनेछ
।
४६.सडक िगायत अन्य पवू ाूधार क्षेत्रमा रू. आबश्यक बजेट सवसनयोजन गरे कोछु ।
खानेपानी सरसफाई तथा ससँचाई
४७.खानेपानी मासनसको आधारभतू आवश्यकता भएको हुदँ ा थवच्छ तथा सफा
खानेपानीमा सबै नागररकको पहुचँ ससु नसित गने उद्देश्यिे आ.ब. २०७६/०७७
देखी यस गाउँपासिकामा सञ्चािन हुदै आएको ग्रासमण जिश्रोत व्यावथथापन
पररयोजनाको सवसभन्न योजानाको म्यासचङ्ग फण्डको िासग रु. १ करोड १८ िाख
सवसनयोजन गरे कोछु ।
४८.खानेपानीका स्रोत तथा जिाधार क्षेत्रको पसहचान,सिंरक्षण र सवकास गररनेछ ।
भसू मगत खानेपानीको योजनािाई थप प्रभावकारी बनाई सदगो आपसू तूका िागी
पनु भूरण कायूिाई जोड सदईनेछ ।
न्याय, कानून र आन्तररक सुरक्षा
४९.न्यासयक ससमसतद्वारा सञ्चािन हुने न्यासयक ईजािसिाई सरि र समतव्ययी
बनाउदै सहसिं ा सपसडत मसहिा,एकि मसहिा,अपािंगता भएका व्यसि, दसित
बािबासिका तथा ज्येष्ठ नागररकको न्यासयक पहँचमा सवशेष जोड सदईनेछ ।
गाउँपासिकाको न्यासयक सससमसतका िागी आवश्यक बजेट सवसनयोजन गरे कोछु ।
५०. गाउँपासिकामा हुने घरे िु सहसिं ा, आतिंक िगायत अन्य अपरासधक गसतसवसधिाई
न्यसू नकरण गनू थथानीय प्रहरी चौकीसिंग समन्वय गररनेछ । सो कायूिाई थप
प्रभावकारी बनाई सामासजक सद्भाीीव तथा ससहथणतु ा कायम गनू थवयमिं सेवकको
व्यवथथा गररनेछ ।
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सम्मासनत सभाका सभाअध्यक्ष महोदय,
५१.अब म सञ्चार, सावुजसनक सेवा र सश
ु ासन तथा सवपद व्यवस्थापनसम्बसन्ध
कायूक्रम तथा सवसनयोजन प्रथततु गने अनमु सत चाहन्छु ।
सञ्चार तथा सूचना प्रसवसध,सवपद व्यावस्थापन
५२.सडसजटि के .आई.ससिंह फ्रेमवकू को कायाून्वयन गरी सडसजटि प्रसवसधको
माध्यमबाट यस गाउँपासिकाबाट प्रदान गररने सेवा, सचू ना, जानकारी तथा
शभु कामना आदान प्रदान जथता सवषयको िागी आवश्यक बजेट सवसनयोजन
गरे कोछु ।
५३. के .आई.ससहिं गाउँपासिकाको ऐसतहाससक महत्विाई रासरिय थतरमै पररसचत
तल्ु याउने उद्देश्यिे वत्तृ सचत्र सनमाूणका िागी आवश्यक बजेट सवसनयोजन गरे कोछु ।
५४.सवपद जोसखम न्यसु नकरण र व्यवथथापनमा सि
िं ग्न हुने थथानीय थतरको सवपद
व्यथथापन ससमसत िगायत अन्य ससमसतिाई थप सक्रयासशि र प्रभावकारी
वनाईनेछ । सवपदको पवू ू तयारी खोज,उद्धार,राहत र पनु ूथथापना सम्बसन्ध कायूमा
सवशेष जोड सदईनेछ । सावूजसनक,सनजी तथा सामदू ासयक क्षेत्रसगिं को सहकायूमा
सवपद जोसखम न्यसू नकरण तथा उत्पादनसशिता र क्षमता असभवसृ द्धका कायूक्रम
सञ्चािन गररनेछ ।
५५.सवपदको पवू ू सतकू ता अपनाउन सचू ना प्रसवसधको प्रयोग गररनेछ । सवपदवाट
प्रभासवतिाई सामासजक सिंरक्षण प्रदान गररनेछ ।
५६.सवपद व्यवथथापन तथा जोसखम न्यसु नकरण कोष थथापनाका िागी यस आसथूक
वषूमा रु. ५० िाख सवसनयोजन गरे को छु ।
५७. त्यसै गरी यस वषू पसन सबसभन्न प्राकृसतक सबपदको कारणिे एकदमै अप्ठे रोमा पने,
ज्यादै सवपन्न व्यसत्तहरुिाई कायूसवसध बमोसजम आसथूक सहायता उपिधध गराई
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जोसखममा परे का सपसडत व्यसििाई राहत महशसु गनू आसथूक सहायता कोषिाई
सनरन्तरता सददिं ै रु. २० िाख सवसनयोजन गरे कोछु ।
सुशासन र सावुजसनक सेवा प्रवाह
५८. गाउँपासिका िगायत गाउँपासिका मातहतका सबै सनकायमा सदाचार सिंथकृसतको
सवकास गररनेछ । नेपाि सरकारको भ्रिाचार सवरुद्ध सन्ु य सहनसशिता
“म
भ्रष्टाचार गसदुन, म भ्रष्टाचार हुन सदन्न” , “म समाज र जनताका िासग
ईमान्दार भई सेवामा िाग्नेछु” भन्ने प्रसतज्ञा ससहतको सश
ु ासन कायू सिंथकृसत
प्रवद्वून गररनेछ ।
५९.कोरोना रोकथाम सनयन्त्रण तथा उपचारको कायूमा सिंघीय सरकार,प्रदेश सरकार,
गाउँपासिका, सम्पणु ू सघिं सथिं था, व्यसि तथा सम्पणू ू सहयोगी हातहरुबाट उपिधध
गराईएको सजन्सी िगायत नगद वथतक
ु ो असभिेसखकरण तथा खचूको
सावूजसनसककरण गरी पारदसशू बनाईनेछ ।
६०. गाउँपासिकाबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाह तथा सश
ु ासन मैत्री गाउँपासिका सनमाूण
गने उद्देश्यिाई थप प्रभावकारी वनाउन आवश्यक बजेट सवसनयोजन गरे कोछु ।
सम्मासनत सभाका सभाअध्यक्ष महोदय,
६१. अब म योजना तथा सवि व्यवस्थापन र बजेट कायाुन्वयन सम्बसन्ध कायूक्रम
तथा सवसनयोजन प्रथततु गने अनमु सत चाहन्छु ।
६२. राजश्व सक
िं िनमा आउने सक
िं ु चन र सावूजसनक खचूमा पने थप चापिाई मध्यनजर
गदै आगामी वषू गाउँपासिकाको प्रशाससनक खचूिाई समतव्ययी बनाईनेछ । राजश्व
सिंकिनिाई थप प्रभावकारी र प्रसवसधमैत्री बनाउन, एसककृत सम्पसत करिाई
नसतजामख
ू ी बनाउने उद्देश्यिे बजेट सवसनयोजन गरे कोछु ।
६३. गाउँपासिकामा सञ्चािन हुने प्रदेश सरकार,सिंघीय सरकार तथा गाउँपासिकाको
श्रोत भएका सवसभन्न कायूक्रम तथा योजनासबच तािमेि तथा सामञ्जथयता
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कायम गररनेछ । यसका िासग प्रदेश सरकार तथा सिंघीय सरकारका तािक
ू
कायूियसगिं समयमै समन्वय गररनेछ ।
सभाअध्यक्ष महोदय,
६४.अब म मासथका क्षेत्रगत नीसत तथा कायुक्रमहरु कायाुन्वयनका िागी बजेट
सवसनयोजन र श्रोत व्यवथथापनको अनमु ान प्रथततु गने अनमु सत चाहन्छु ।
६५.आगामी आसथूक वषूका िागी नीसत तथा कायूक्रमहरु कायाून्वयन गनू रू. ३४
करोड १ िाख ४८ हजार २ सय ४० सवसनयोजन गरे को छु । नेपाि सरकारबाट
सवत्तीय समानीकरण अनदु ानको रुपमा प्राि रू. ८ करोड ७९ िाख,राजश्व
बाँडफाँडको रुपमा प्राि रू . ७ करोड ३७ िाख ५४ हजार २ सय, सशतू
अनदु ानको रुपमा प्राि रू. १४ करोड ७० िाख, सदु रू पसिम प्रदेश सरकारबाट
सवत्तीय समानीकरण अनदु ानको रुपमा प्राि रकम रू. ६९ िाख ४३ हजार, राजश्व
बाँडफाँडको रुपमा प्राि रु. २० िाख ३१ हजार, सिंघीय सरकारको समपरू क
अनदु ानको रुपमा प्राि रु. ६५ िाख, गत वषूको नगद मौज्दात रु. १ करोड १०
िाख ५० हजार र आन्तररक राजश्वको अनमु ान रु. ५० िाख २० हजार गरी बजेट
कूि जम्मा कायम गररएको हो ।
६६.यसरी तयार पाररएको बजेट तथा कायूक्रम अन्तगूत चाितू फू रू. २२ करोड ७८
िाख ५ हजार २ सय ( ६७ प्रसतशत ) र पिंसू जगततफू रू. ११ करोड २३ िाख ४३
हजार ( ३३ प्रसतशत) सवसनयोजन गररएकोछ ।
सभाअध्यक्ष महोदय,
६७.अब म, मैिे बजेटको तजूमु ा गदाू देखक
े ो कायाून्वयनको बाटो र सवकासको
सम्भावना िगायत यस कायूमा मिाई अहोरात्र खसटई सहयोग गनूहु ुने सवसभन्न पद
तथा अन्य ठाउँमा रहेका व्यसि तथा सिंथथाको बारे मा सम्बोधन गदै बजेट तथा
कायूक्रम प्रथतसु तको अन्तमा आएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
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६८.नेपािको सिंसवधानिे व्यवथथा गरे को थथानीय सरकारको ढाँचा कायाून्वयनमा
आए सगिं ै यो गाउँपासिका भोक,रोग, गररबी,पछौटेपन र आसथूक, सामासजक
सवकास, सवभेद सवरुद्धको सिंघषू र समसृ द्ध प्रासिको चरणमा प्रवेश गरे कोछ । यो
प्रयास प्रासिका िासग सम्पणू ू गाउँपासिका वासीहरु एउटै मञ्चमा आबद्ध हुनपु ने
अवथथा आएको छ । िोकतासन्त्रक मल्ू यमान्यतामा आधाररत समाजवाद उन्मख
ु
अथूतन्त्र थथापना गनू अब सामासजक आसथूक सवकासको क्षेत्रमा फड्को मानै पने
अवथथा आएकोछ ।
६९.यो बजेट कायाून्वयनबाट के .आई.ससिंह गाउँपासिका न्यायपणू ू सवकाससिंगै
समसृ द्धको नयाँ चरणमा प्रवेश गनेछ । यस बजेटिे थथानीय थतरमा आत्मसनभूर
अथूतन्त्रको सवकास गदै सामासजक सवकासिाई पसन दररिो तल्ु याई समद्ध
ृ
गाउँपासिका सनमाूणका िागी आधार तय गनेछ ।
७०.यो बजेट तजूमु ा गदाू मागूदशून प्रदान गनूहु ुने सम्मासनत गाउँ सभाका अध्यक्षज्यू ,
वडाअध्यक्षज्यहू रु, गाउँसभाका सदथयज्यहू रु, थथानीय थतरमा सक्रयाशीि
राजनीसतक दिहरु, समाजसेवी तथा बसु द्धसजसवहरु, गाउँ कायूपासिकाको
कायाूियका प्रमख
ु प्रशासकीय असधकृत िगायत सम्पणू ू कमूचारीहरु, पत्रकार
िगायत अन्य सम्पणू ू सहयोगी हातहरुिाई हासदूक धन्यवाद ज्ञापन गदूछु । साथै
मैिे प्रथततु गरे को बजेटिाई पणू ू रुपमा प्रभावकारी, नसतजामख
ू ी, सववेकसशि र
औसचत्यपणू ू तथा न्यायोसचत बनाउन सम्पणु ू के .आई.ससहिं वासीको न्यानो साथको
अपेक्षा गरे कोछु ।
धन्यवाद ।
समना देवी सवष्ट
उपाध्यक्ष तथा बजेट तथा कायुक्रम तजुमा ससमसत सिंयोजक
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५आय व्ययको सववरण
आ.व. २०७७/०७८
अनुसूसच १
रू. हजारमा

आ.व.२०७५/०७
६ को यथाथू

सशषूक
आय
राजश्व
आन्तररकराजश्व
राजश्वबाँडफाँडबाट प्राि रकम(सघिं ीय सरकार)
राजश्वबाँडफाँडबाट प्राि रकम(प्रदेश सरकार)
अन्य आय (गत आ.व. को नगत मौज्दात अनमु ान)
जम्मा
अन्तरसरकारी सवत्तीय हथतान्तरण
नेपािसरकारबाट प्राि ( सवत्तीय समानीकरण )
नेपािसरकारबाट प्राि ( सशतू अनदु ान )
नेपािसरकारबाट प्राि ( समपरू क अनदु ान )
प्रदेशसरकारबाट प्राि (सवत्तीय समानीकरण)
जम्मा
जनसहभासगतााः
नगदसहभासगता
श्रम तथावथतुगत सहायता
जम्मााः
जम्मा आयाः
व्ययाः
चािू खचू (नेपाि सरकारको सशतू अनदु ान ससहत)
पसु जगतखचू
जम्माव्ययाः
बजेटबचत/
न्यनु
सवत्तीयव्यव
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आ.व.२०७६/०७
७ को सिंशोसधत आ.व२०७७/०
अनमु ान
७८ को अनमु ान

थथा
खदु ऋणिगानी
ऋण िगानी
ऋण िगानीकोसाँवा सफताू प्रासि
खदु शेयरिगानी
शेयर िगानी
शेयरसबसक्रबाट िगानी सफताू प्रासि
खदु ऋणप्रासि
ऋणको सावाभि
ु ानी
ऋणप्रासि
असन्तमबजेट
बचत/न्यनू
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राजश्वतथा अनुदान प्रासिको अनुमान
आ.व. २०७७/०७८
अनस
ु सू च २
रु. हजारमा
आ.व.२०७६/०७ आ.व.२०७७/
आ.व.२०७५/० ७ को सश
०७८ को
िं ोसधत
७६ को यथाथू अनमु ान
अनमु ान

सशषूक
राजश्व
आन्तररकराजश्व
एसककृ तसम्पसत कर
भसु मकर(मािपोत)
घरवाहाि कर
व्यवसाय कर
व्याकहोिोडर तथा सटप्पर बहाि कर
सेवा शल्ु कतथा ससफाररस कर
प्राकृ सतकस्रोत साधन व्यावससक कर
अन्य
जम्मा
राजश्वबाँडफाँड
राजश्वबाँडफाँड प्रासि( सिंघीय सरकार)
राजश्वबाँडफाँड प्रासि( प्रदेश सरकार)
राजश्वबाडँफाँड हथतान्तरण
जम्मा
अन्य आय
सासवककोथथानीय सनकायबाट हथतान्तरण भई प्रि
रकम
बेरुजअ
ू सि
ु ी
गत वषूकोनगद मौज्दात अनमु ान
अन्तरसरकारी
सवत्तीय
हथतान्तरण
नेपािसरकारबाट प्राि अनदु ान
सवत्तीयसमानीकरण अनदु ान
ससतूअनदु ान
समपरू कअनदु ान
सवशेषअनदु ान
प्रदेशसरकारबाट प्राि अनदु ान
सवत्तीयसमानीकरण अनदु ान
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ससतूअनदु ान
समपरू कअनदु ान
सवशेषअनदु ान
जम्मा
अन्यथथानीय तहबाट प्राि अनदु ान
ससतूअनदु ान
समपरू कअनदु ान
सवशेषअनदु ान
जनसहभासगता
नगदसहभासगता
श्रम तथावथतुगत सहायता
कूिजम्मा
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