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कञ्चन गाउँपालिका  

आलथकु वष ु२०७9/80 को बजेट वक्तव्य 

सभाका अध्यक्ष महोदय, 

गाउँसभाका सम्पूण ुसदस्यज्यूहरु, 
 

१. संघीय िोकतान्तन् िक गणतन् ि स् थापना प  ात भएको स् थानीय तहको दोस्रो लनवाु नमा सावभुौम 
जनतािे अनमुोदन गरी पठाएको स् थानीय तहको जनप्रलतलनलिको हैलसयतमा यस गररमामय 
सभामा आ.व २०७९/८० को बजेट तथा कायकु्रम प्रस् ततु गन ुपाउँदा गवकुो महससु गरेको 
छु ।यस महत्त्वपूण ुअवसरमा िोकतन् ि, गणतन् ि र संघीयताको स् थापना गनकुा िालग आ नो 
प्राण उत्सग ु गने ज्ञात-अज्ञात सम् पूण ु सवहदहरुप्रलत हादिदुक श्रधाञा जिी अपणु गददै  ववलभन् न 
आन् दोिनका क्रममा घाेते, अपाग त तथा वेपता ा नागररक प्रलत उच  सम् मान प्रकट गन ु ाहन् छु।  

२. नेपािको संवविान, 2072 िागू भए सँगै राजनैलतक अन्तस्थरता समाप्त भे मिुकु आलथकु 
तथा सामान्तजक रूपान्तरणको दिदशामा अगाडी बढेको छ । संघीयताको कायाुन्वयन सँगै राज्य 
पनुसंर नाको महत्त्वपूण ुपक्षमा रहेको ववन्तता य संघीयताको कायाुन्वयन हनुे काय ुसमेत प्रारम्भ 
भैसकेको छ । जन ाहना अनरुूप सशुासन, ववकास र समवृधाञ हालसि गन ुगाउँपालिका अग्रसर 
भएको छ । 

३. जनताको सबैभन्दा नन्तजकको सरकारको हैलसयतिे अलसलमत जन ाहना र सीलमत स्रोत सािनको 
बावजतु सम्पूण ु कञ्चनवासीको  ाहना र भावनािाे सकेसम्म समेटने गरी समानपुालतक, 
समावेशी, गणुस्तरीय र दीगो ववकास गने िक्ष्यका साथ कञ्चन गाउँपालिकाको आलथकु वष ु
2079/80 को वजेट तथा कायकु्रम ल्याउने प्रयास गररएको छ । 

४. आगामी आलथकु वषकुो बजेट तजुमुा गदाु मैिे हािसम्मका उपिब्िीहरुिाे ववशेष ध्यान 
दिदँदै गाउँपालिकाबासीका आलथकु र सामान्तजक वहत ववृधाञ गन ुपहि गरेको छु । गाउँपालिकाको 
सावजुलनक सेवा प्रवाहिाे जनउता रदायी र जनताको पहुँ  सम्म परु् याउन ववशेष पहि गने 
खािका कायकु्रमहरु सञ्चािन गन ुववशेष ध्यान केन्तन्ित गरेको छु । गाउँपालिकािे लिएका 
दीघकुालिन योजना तथा गरुुयोजना अनसुारका कायकु्रमहरु यस आलथकु वषकुो बजेटमा 
सम्बोिन गने प्रयास गररएको छ ।  

५. आगामी आ.व. 2079/80 को वजेट तजुमुा गदाु "समनु्नत कञ्चन, सवि स्थानीय सरकार" 
भने्न नारािाे साकार बनाउन मैिे मिुत: नपेािको संवविान, 2072, स्थानीय सरकार 
सं ािन ऐन, 2074, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मागदुशनु, गाउँपालिकाको 
 ाि ुआलथकु वषकुो नीलत तथा कायकु्रम, आगामी आलथकु वषकुो नीलत तथा कायकु्रम, ववलभन्न 
समयमा हामीिे जनतासँग गरेका प्रलतवधाञताहरू र ववलभन्न संघ संस्था एवम ्ववद्वत वगहुरुबाट 
प्राप्त र नात्मक सझुावहरुिाे ववशेष ध्यान दिदएको छु । साथै गाउँपालिकालभि टोि तथा 
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वस्तीस्तरबाट छनौट भै आएका योजना तथा कायकु्रमहरूिाे समेत प्राथलमकताका साथ 
अगाडी बढाउने प्रयास गरेको छु । 

६.  ाि ुआलथकु वषकुो जेष्ठ मसान्तसम्म संघीय सरकारबाट समानीकरण अनदुान तरु् रु. 12 
करोड 67 िाख, शसत ुअनदुान तरु् रु. 20 करोड 50 िाख 89 हजार, ववशेष अनदुान 
तरु् रु. १ करोड 1 िाख, समपरुक अनदुान तरु् रू.62 िाख गरी जम्मा रु. 34 करोड 
80 िाख प्राप्त भएको छ । यसै गरी प्रदेश सरकारबाट समानीकरण अनदुान तरु् रु. 59 
िाख 81 हजार शसत ुअनदुान तरु् रु. 1 करोड 48 िाख 50 हजार, ववशेष अनदुान तरु् 
रु. 60 िाख र समपरुक अनदुान तरु् रु. 1 करोड 50 िाख गरी जम्मा रू. 6 करोड 66 
िाख 82 हजार प्राप्त भएको छ । संघीय सरकारको राजस्व बाँडर्ाँडबाट जम्मा रु. 6 
करोड 63 िाख 22 हजार र गाउँपालिकाको आन्तररक श्रोतबाट जम्मा रु. 87 िाख 20 
हजार प्राप्त भै 2079 जेष्ठ मसान्त सम्मको यथाथ ुआम्दानी रु. 42 करोड 34 िाख 2 
हजार भएको छ ।  

७. मालथ प्रस्ततु गररएको आम्दानीबाट 2079 जेष्ठ मसान्त सम्म  ाि ुख  ुतरु् जम्मा रु. 21 
करोड 34 िाख 74 हजार र पून्तजगत ख  ुतरु् जम्मा रु. 13 करोड 95 िाख 28 हजार 
ख  ुभै जम्मा रु. 35 करोड 30 िाख 2 हजार यथाथ ुख  ुभएको अवस्था रहेको छ । 

८. अव म आगामी आलथकु वष ु२०७9/80 को बजेटका उदे्दय तथा प्राथलमकता प्रस्ततु गने 
अनमुलत  ाहन्छु । बजेटका उदे्दयहरु सवपु्रथम तपलसि अनसुार राख्न  ाहन्छु । 

क) ववगत िामो समय देन्तख यस गाउँपालिकामा रहेको भलूम सम्बन्िी समस्यािाे दीघकुालिन 
रुपमा व्यवस्थापन गरी कञ्चनबासी सम्पूण ुभलूमहीन दलित, भलूमहीन सकुुम्बासी र अव्यवन्तस्थत 
बसोबासीिाे जग्गाको स्वालमत्व दिदिाउने, 

ख) संवविान प्रदता  नागररकका मौलिक हक र अलिकारहरुिाे प्राथलमकता र आवयकताका 
आिारमा क्रमश: पररपलुत ुगददै  जनताको जीवनस्तरमा सिुार ल्याउँदै जाने, 

ग) उपिब्ि स्रोत सािनहरूको उच तम उपयोग गददै  न्यायपूण ुतररकािे ववलनयोजन गरी सबै 
कञ्चनवासी नागररकिे समानपुालतक िाभ प्राप्त गने गरी सामान्तजक न्यायको प्रत्याभलुत गराउने, 

घ) सबै क्षेिको समानपुालतक, समावेशी र गणुस्तरीय ववकासमा जोड दिदने र 

ङ) गाउँपालिकावासी जनताहरूिाे आनो सबैभन्दा नन्तजकको सरकारको अनभुलूत दिदिाउने । 

९. बजेटिे लिएका उधाञेयहरु हालसि गन ु देहाय अनसुारका नीलतगत र कायकु्रमगत प्राथलमकता 
लनिाुरण गरेको छु ।  

क) भलूमहीन दलित, भलूमहीन सकुुम्बासी र अव्यवन्तस्थत बसोबासीको व्यवस्थापन गरी जग्गाको 
स्वालमत्व दिदिाउने, 
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ख) परम्परागत कृवष प्रणािीिाे प्रलतस्थापन गददै  क्रमश: व्यावसावयकरण तथा यान्तन्िवककरण गरी 
जनताको जीवनस्तर र आय आजनु ववृधाञ तथा रोजगारी सजृना गने, 

ग) लनवाुहमखुी रहेको पशपुािनिाे क्रमश: व्यवसावयकरण गददै  पशपंुझी तथा मत्स्यपािक 
कृषक/कृषक समूह तथा सहकारीहरूिाे व्यावसावयक बनाउँदै रोजगारी सजृना तथा पुजँी 
लनमाुण गने, 

घ) न्तशक्षा, स्वास््य, खानेपानी िगायतका सामान्तजक र कृवष, उद्योग, पयटुन िगायतका आलथकु 
पूवाुिार ववकास लनमाुण र अिरुा आयोजनाहरुको कायाुन्वयन गने,  

ङ) कानूनी राज्यको मान्यता अनरुुप ववलिको शासन, सावजुलनक सेवाको प्रभावकाररता, जवार्देवहता 
र ववकासमा जनसहभालगता मारु्त गाउँपालिकाबासीिाे अनभुलूत हनुे सशुासन प्रबधाञुन गने, 

 ) संघ, प्रदेश र गाउँपालिकावव  समन्वय र सहकाय ुमारु्त सन्तलुित ववकास गने, 

छ) उपिब्ि स्रोत-सािन, अवसर र न्तजम्मेवारीको उच तम उपयोग गन ुगाउँपालिका, सहकारी र 
नीन्तज क्षेिबी  सहकाय ुगने, र 

ज) गाउँपालिकाका सबै वडाहरुमा भगूोि, जनसंख्या र आवयकताका आिारमा बजेट ववलनयोजन 
गने ।  

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म सामान्तजक ववकास तरु्का क्षेिगत कायकु्रम तथा ववलनयोजन प्रस्ताव प्रस्ततु गन ु ाहन्छु :  

न्तशक्षा 

१०. आलथकु वष ु२०७9/80 मा िनु्तम्बनी प्रदेश सरकारसँगको प्रदेश सरकार शसत ुअनदुान तरु् 
योजना कायाुन्वयन गने गरी रकम ववलनयोजन गरेको छु । यस अन्तगतु वडा न 3 न्तस्थत 
हरैया बहमुखुी क्याम्पसको जग्गा संरक्षण तारवारका िालग रकम रू. 8 िाख ववलनयोजन 
गरेको छु ।   

११. आगामी आलथकु वषमुा न्तशक्षा तरु् वडा नम्बर 5 को िनु्तम्बनी ज्ञान लनकेतन ववद्याियमा ४ 
कोठे भवन लनमाुण संघीय सरकारको ववशेष अनदुान मारु्त गने व्यवस्था लमिाएको छु । 
यस कायकुो िालग रू. 1 करोड 50 िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

१२. कञ्चन गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा रहेको गाउँपालिकाको १ माि बहमुखुी क्याम्पस 
हरैया बहमुखुी क्याम्पसको न्तशक्षण सिुारको िालग अनदुान स्वरुप रकम उपिब्ि गराउने 
व्यवस्था लमिाएको छु । यस कायकुा िालग रु. 30 िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

१३. गाउँपालिकाका वडा नं. 1 मा रहेका प्रगलत मा.वव., दगुाु मा.वव., जनज्योलत आिारभतु ववद्यािय 
र बधुाञभलूम आिारभतु ववद्याियको व्यवस्थापनको िालग रू. 4 िाख रकम ववलनयोजन गरेको 
छु । 
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१४. गाउँपालिकाको वडा नं. 2 का ववद्याियहरुमा अध्ययनरत दलित, असहाय, गररव तथा जेहेन्दार 
बािबालिकाको िालग छािवनृ्तता  तथा शैन्तक्षक सामग्री ववतरण, गजेडी मा.वव. भवनको रंगरोगन, 
वाइररग त र पंखा जडान तथा गौतम बधुाञ आिारभतु ववद्याियमा वाि प्िाष्टरका िालग रू. 5 
िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

१५. ववद्याियहरुमा नववनतम प्रववलिको प्रयोग मारु्त न्तशक्षण लसकाइमा आिलुनक व्यवस्थाको 
सरुुवात गने कायकु्रम राखेको छु । यस कायकुा िालग रु. 3 िाख ववलनयोजन गरेको छु। 

१६. गाउँपालिकालभि रहेका ववद्याियहरुको सिुारमा समस्या लसजनुा हनु नदिदन नीलतगत ववषयमा 
यसको गवहरो अध्ययन गरी समस्या समािान गने व्यवस्थाका िालग न्तशक्षा सलमलत र 
प्रिानाध्यापकहरुको लनयलमत बैठक बस्ने कायिुाे लनरन्तरता दिदएको छु । यसका िालग 
आवयक रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

१७. गाउँपालिकालभि अध्ययन गने ववद्याथीहरुको िकेुको प्रलतभाको खोजी गन ु कञ्चन प्रलतभा 
सप्ताहको कायकु्रमिाे रकम ववृधाञ गरी लनरन्तरता दिदएको छु । यस कायकुा िालग रु. 6 
िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

१८. गाउँपालिकाको ववलभन्न ववद्याियमा कायरुत प्रारन्तम्भक बािववकास केन्िका न्तशन्तक्षक तथा अन्य 
कम ुारीहरुका िालग रु. 59 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

१९. यसरी न्तशक्षा तरु् रु. 2 करोड 65 िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

स्वास््य  

२०. कञ्चन गाउँपालिकालभि रहेका ७० वष ुमालथका ज्येष्ठ नागररकहरुिाे स्वास््य उप ारको 
माध्यमबाट गाउँपालिकासँग पररन्त त गराउने आवयक व्यवस्था लमिाएको छ । यस कायकुा 
िालग ज्येष्ठ नागररकसँग अध्यक्ष कायकु्रम मारु्त कायाुन्वयन गने व्यवस्थाको िालग रु. २ 
िाख रकम ववनयोजन गरेको छु ।  

२१. गाउँपालिकाका जनताहरुिाे आनो स्वास््यको  ासो राख्न तथा समय-समयमा स्वास््य 
उप ार गने पररपाटीको ववकास गने वातावरण लसजनुा गन ुगाउँपालिकाका ववलभन्न स्थानहरुमा 
ववशेषज्ञ सवहतको स्वास््य न्तशववर सञ्चािन गने व्यवस्था लमिाएको छु । यस कायकुा िालग 
रु. 3 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

२२. गाउँपालिकालभि रहेका सतु्केरी आमाहरुको स्वास््य अवस्था सिुार तथा पोषण सिुार मारु्त 
आमा र बच ाको जीवन रक्षा गनकुा िालग सतु्केरीसँग उपाध्यक्ष कायकु्रम मारु्त कायकु्रम 
सं ािन गन ुआवयक रकम ववलनयोजन गरेको छु। यस कायकुा िालग रु. 4 िाख रकम 
ववलनयोजन गरेको छु । 

२३. गाउँपालिकाका मवहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरुका काय ु सम्पादनको उच  सम्मान गददै  
स्वयंसेववकाहरुिाे खाजा ख ,ु यातायात ख ,ु स्वास््यकमीहरूको ववमा िगायतका कायकु्रम 
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सञ्चािन गने व्यवस्था लमिाएको छु । यस कायकुा िालग रु. 7 िाख 60 हजार रकम 
ववलनयोजन गरेको छु ।  

२४. गाउँपालिकाबाट लन:शलु्क ववतरण गररने ववलभन्न प्रकारका औषिीहरु खररद गरी गाउँपालिकाको 
ववलभन्न स्वास््य संस्थाहरुमा उप ारका िालग आउने ववरामीहरुिाे ववतरण गने आयवेुदिदक 
तथा एिोपेलथक औषिी खररद गने व्यवस्था लमिाएको छु । यस कायकुा िालग रु. 8 िाख 
रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

२५. गाउँपालिकामा रहेको गजेडी स्वास््य  ौकीमा वलथगु त सेण्टर सञ्चािनका िालग रू. 6 िाख 
रकम ववलनयोजन गरेको छु । त्यसैगरी गाउँपालिकामा आवयक २ वटा एम्बिेुन्स खररदका 
िालग रू. 30 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

२६. गवृहणीहरूका िालग आरोग्य भान्सा घर सञ्चािन अलभमनु्तखकरण कायकु्रमका िालग रु. 2 िाख 
रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

२७. यसरी स्वास््य क्षेिको िालग कुि रु. 78 िाख 10 हजार रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

सभाध्यक्ष महोदय, 

अव म खानपेानी तथा सरसर्ाे, संस्कृलत प्रवधाञनु र खेिकुद तथा मनोरञ्चन तरु् यस आलथकु वषमुा 
गाउँपालिकािे गने कायकु्रमको बजेट प्रस्ततु गन ु ाहन्छु : 

खानपेानी तथा सरसर्ाे  

२८. गाउँपालिकाको वडा नं. १ का ववलभन्न खानेपानी तथा सरसर्ाे कायकु्रमका िालग रु. 1 
िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

२९. गाउँपालिकाको वडा नं. 5 का अलत ववपन्न घर पररवारहरूका िालग खानेपानी िारा जडानका 
िालग रु. 1 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु ।    

संस्कृलत प्रबधाञनु 

३०. कञ्चन गाउँपालिकालभि रहेका ववलभन्न प्रकारका मठ मन्तन्दर लनमाुण तथा यहाँ प्र िनमा रहेका 
साँस्कृलतक तथा िालमकु कायकु्रमहरुको संरक्षण तथा प्रबधाञुन गन ुवडा नं. 1 को दगुाु मन्तन्दर 
ममतु, वडा नं. 2 को गजेडी मरुराु बाबा मन्तन्दर र तरायगढ हनमुान मन्तन्दर, वडा नं. 3 को 
मिावरदेवी मन्तन्दरमा शौ ािय लनमाुण, वडा नं. 4 को ववलभन्न स्थानमा मठ मन्तन्दर रंगरोगन, 
भैरवघाट वािा तदुुशी मेिा व्यवस्थापन, वडा नं. 5 को िैय ुज्योलत    ुवपपरी ापामा ट्रस 
लनमाुण, ज्येष्ठ नागररक लमिन केन्ि तथा राम मन्तन्दर व्यवस्थापन संस्थामा ट्रस लनमाुण, ॐ 
श्री महा रूिेश्वर लिनेि िाम गरगरे मन्तन्दरमा इन्टरिक काय,ु समयमाे मन्तन्दर घाटमा 
मिामी बस्ने ट्रस लनमाुण, ववजयनगर न्तशवािय मन्तन्दरमा तारजािी, वनृ्दावन दगुाु मन्तन्दर 
पनु:लनमाुण, कञ्चन 1 को मगर संग्राियको भवन लनमाुण जस्ता कायकु्रमहरुको व्यवस्था 
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लमिाएको छु । यस कायकुा िालग जम्मा रु. 40 िाख 50 हजार रकम ववलनयोजन गरेको 
छु । 

खेिकुद तथा मनोरञ्जन 

३१. वडा नं. १ मा यवुा तथा खेिकुदका काय,ु वडा नं. २ मा खेिकुद सामग्री खररद, वडा नं. 
४ मा खेिकुद समग्री खररद तथा प्रन्तशक्षण वडा नं. ५ मा खेिकुद सामग्री खररदका िालग 
आवयक बजेट ववलनयोजन गरेको छु । यस कायकुा िालग रु. 7 िाख रकम ववलनयोजन 
गरेको छु ।  

३२. गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा रामनगर भलिबि कोटुको तारवार, वडा नं. 4 मा दिदयो 
खेि मैदानको मञ्च ढिान र जन्तप्टमा ब्याडलमन्टन कोटु लनमाुण, वडा नं. ५ को भैसाहीमंा 
ब्याडलमन्टन कोटु लनमाुणका िालग रु. 3 िाख 50 हजार रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

सभाका सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म िैवग तक समानता तथा सामान्तजक समावेशीकरण अन्तगतु ववलनयोन्तजत बजेट प्रस्ततु गन ु
 ाहन्छु : 

३३. सामान्तजक सरुक्षाको दावयत्व वहन गददै  ववलभन्न मवहिा, वािवालिका, दलित, असहाय, अपाग त, 
वधृाञ-वधृाञाको वहतका िालग रू. 10 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

३४. यस शीषकु अन्तगतु वडा नम्बर १ मा अपाग त पनुस्थाुपना, िन्तक्षत वग ुतथा मवहिा लसप 
ववकास तालिम, वडा नं. २ मा ज्येष्ठ नागररक, ववपन्न दलित, असहाय मवहिा तथा एकि 
मवहिािाे तालिम तथा सामग्री ववतरण, बािबालिका िन्तक्षत कायकु्रम, वसन्तरु्िवारी आमा 
समूहहरूिाे भाँडा तथा टेण्ट ववतरणका िालग रू. 9 िाख 50 हजार रकम ववलनयोजन 
गरेको छु । 

३५. वडा नं. 3 र 4 मा सजृना आमा समूह, िािी गरुाँस, दिदव्य ज्योलत आमा समूहिाे सामग्री 
खररद, मवहिा तथा बािबालिका िन्तक्षत कायकु्रम, अपाग तता भएका व्यन्तक्तहरूिाे 
उत्प्ररेणात्मक कायकु्रम, दलित तथा ववपन्न समदुायहरूिाे आय आजनु मूिक तालिम सञ्चािन 
गने व्यवस्था लमिाएको छु । सोका िालग रू. 6 िाख 50 हजार रकम ववलनयोजन गरेको 
छु । त्यसैगरी वडा नं. 5 मा मवहिा सशन्तक्तकरण कायकु्रम, अपाग त पनु:स्थापना, वकशोर-
वकशोरी आत्मरक्षा सम्बन्िी तालिम, ज्येष्ठ नागररक लमिन केन्ि लनमाुण तथा दलित स ेतना 
कायकु्रमका िालग रू. 6 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु ।   

३६. गाउँपालिकाका मवहिाहरूिाे आयआजनु सम्बन्िी नेततृ्व र क्षमता ववकास तालिम, िैवग तक 
तथा घरेि ुवहंसा वपलडत एकि र असहाय मवहिाहरूका िालग लसपमूिक तालिम, समस्यामा 
परेका ज्येष्ठ नागररकहरूिाे मनोसामान्तजक परामश,ु अपाग तता परर य-पि ववतरण सम्बन्िमा 



7 

 

सरोकारवािा बी  कानूनी परामश ुतथा अन्तवकु्रया कायकु्रमको व्यवस्था गरेको छु । सोका 
िालग रू. 7 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

३७. यसरी सम्पूण ुसामान्तजक ववकास क्षेिका िालग जम्मा रु. 42 िाख 50 हजार रकम ववलनयोजन 
गरेको छु ।  

सभाध्यक्ष महोदय, 

अव म आलथकु ववकास तरु् यस आलथकु वषमुा गाउँपालिकािे गने कायकु्रमको बजेट प्रस्ततु 
गन ु ाहन्छु : 

कृवष तथा पश ुक्षिेका कायकु्रमहरु 

३८. “पालिकािे सो ेंको, कृषकिे रोजेको” मागमा आिाररत कृवष अनदुान तथा प्रोत्साहन 
कायकु्रमका िालग रू. 9 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

३९. कृषकहरूिाे चयाउको ववउमा अनदुान, पोष्ट हाभेस्ट ववउ भण्डारण तथा संरक्षण कायकु्रम, 
वेमौसमी तरकारी ववउ ववतरण कायकु्रम, वहउँदे वािीको िालग औषलि, ववषादी लभटालमन तथा 
सकु्ष्म खाद्यत्त्व ववतरण कायकु्रम, पािा तथा डढुवाको ववषादी ववतरण कायकु्रम, माटो सिुारका 
िालग कृवष सामग्री (न्तजन्क, कृवष  नु, न्तजपसग त ववतरण) कायकु्रम, आकन्तस्मक वािी क्षलत 
संरक्षण व्यवस्थापन कायकु्रमका िालग रू. 16 िाख 80 हजार रकम ववलनयोजन गरेको छु। 

४०. रासायलनक मि व्यवस्थापन, कृषक मिु समूह समन्वय सलमलत िगायत ववलभन्न बैठक तथा 
कृवष सरोकारवािा वी  गोष्ठी सञ्चािन कायकु्रम, वषे वािीमा िाग्ने वकरा रोकथाम तथा 
ववषादी लभटालमन ववतरण, मकै तथा िानवािीमा िाग्ने गवारो वकराको लनयन्िण कायकु्रम, 
माटो प्रयोगशािा तथा न्तजवपएस प्रववलि स्थापना, वडास्तरीय कृवष तालिम, आि ुवािी ववकास 
कायकु्रम, मौरी पकेट लनरन्तरता, गहुँको ववउ अनदुान, कृवष यान्तन्िकरणका िालग 
कृषकहरूिाे अनदुान कायकु्रमका िालग रू. 71 िाख 55 हजार रकम ववलनयोजन गरेको 
छु ।  

४१. गाउँपालिकाको वडा नं. 4 मा कृवष तथा पश ुववकास सम्बन्िी र कृषकहरूिाे लन:शलु्क 
वेमौसमी तरकारी ववउ ववतरणका िालग रू. 2 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु  । 

४२. गाउँपालिकाको वडा नं. 5 मा कृषकहरूिाे चयाउको ववउ ववतरण र कृवष टनेि लनमाुणका 
िालग रू. 2 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छ  । 

४३. गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा कृवष तथा पश ुववकास सम्बन्िी र कृषकहरूिाे लन:शलु्क 
वेमौसमी तरकारी ववउ ववतरणका िालग रू. 2 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु  । 

४४. पश ुववकास तरु् आन्तररक तथा वाह्य परन्तजवव लनयन्िणका िालग औषलि ववतरण, र्म ुदताु 
भएका व्यावसावयक पशपुािक तथा मत्स्यपािक कृषकका िालग मागमा आिाररत यान्तन्िकरण 
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कायकु्रम अनदुान, पशपंुक्षी तथा मत्स्यपािक कृषकहरूिाे वर्ड्स सन्तप्िमेन्ट लमनरल्स तथा 
लभटालमन ववतरण, वहउँदे घाँसको ववउ ववतरण, वषे, वहवुषे डािे घाँसको ववउ बेनाु ववतरण, 
गोठ सिुारमा अनदुान कायकु्रम, पशपंुक्षीको खोप कायकु्रम, पशपंुक्षी तथा मत्स्यको िालग 
अत्यावयक औषलि कायकु्रमका िालग रू. 41 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

४५. पशपुािक कृषकहरूिे पश ुबीमा गरी लतरेको मिु रकममा 50 प्रलतशत अनदुान कायकु्रम, 
पशपुािनका िालग कृषकहरूिाे तालिम, पशपुािन तथा मत्स्यसंग सम्बन्तन्ित अगवुा कृषकसँग 
अन्तवकु्रया गोष्ठीका िालग रू. 11 िाख 30 हजार रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

४६. स्माटु कृवष कायकु्रम िागत साझेदारीका िालग रू. 10 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

४७. गाउँपालिका लभि उत्पादन हनुे दिुिाे व्यवन्तस्थत तररकािे लबक्री ववतरण गने व्यवस्था 
लमिाउन सहकारी मारु्त दिु ववतरण गने कृषकहरुिाे प्रलत लिटर २ रुपैयाँका दरिे अनदुान 
उपिब्ि गराउने व्यवस्था लमिाएको छु । यस कायकुा िालग रु. 32 िाख रकम ववलनयोजन 
गरेको छु ।  

पयटुन ववकास कायकु्रम 

४८. गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ मा रहेका ववलभन्न प्रकारका पयटुकीय स्थिहरुको प्र ार प्रसार 
गरी पयटुन ववकास गने व्यवस्था लमिाएको छु । यस कायकुा िालग रु. 1 िाख रकम 
ववलनयोजन गरेको छु ।  

सभाध्यक्ष महोदय, 

अव म पूवाुिार ववकास तरु् यस आलथकु वषमुा गाउँपालिकािे गने कायकु्रमको बजेट प्रस्ततु 
गन ु ाहन्छु : 

स्थानीय सडक तथा पिु 

४९. आलथकु वष ु२०७9/80 मा संघीय सरकारसँगको समपरुक अनदुानमा योजना कायाुन्वयन 
गने गरी रकम ववलनयोजन गरेको छु । यस कामका िालग गाउँपालिकाको वडा नं. 4 को 
लबरेन्ि  ोक देन्तख शीति  ोक, लमि  ोक हुँदै तिुसी घाटसम्म सडक कािोपिे गने व्यवस्था 
लमिाएको छु । यस कामका िालग संघीय सरकार बाट रू. 80 िाख गाउँपालिकाबाट रू. 
80 िाख जरी जम्मा रु. 1 करोड 60 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

५०. आलथकु वष ु २०७9/80 मा िनु्तम्बनी प्रदेश सरकारसँगको समपरुक अनदुानमा योजना 
कायाुन्वयन गने गरी रकम ववलनयोजन गरेको छु । यस अन्तगतु वडा नं. १ को मदुदै या 
 ोकदेन्तख  ौिरी घोिासम्म सडक कािोपिे, वडा नं. २ को गजेडी गाउँदेन्तख तल्िो दानापरु 
जाने सडक कािोपिे, वडा नं. ३ को वर्ल्म हि देन्तख सािघारी जोड्ने सडक कािोपिे, र 
हनाु ौर देन्तख मंगोलियन  ोकसम्म सडक कािोपिे वडा नं. ४ को बधुाञ रंगिाशादेन्तख 
तिुसीघाटसम्म सडक कािोपिे, वडा नं. ५ को वपपरी ापा लतनकुने  ोकदेन्तख भैंसाही 
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वपपरी ापा खानेपानी जोड्ने सडक कािोपिे छनौट गरी कािो पिे गने व्यवस्था लमिाएको 
छु । प्रस्ततु सबै सडकहरुिाे प्रदेश सरकारबाट प्रत्येक सडकका िालग रू. 25 िाखका 
दरिे रू. १ करोड 50 िाख, गाउँपालिकाबाट प्रत्येक सडकको िालग रु. 25 िाखका दरिे 
रू.१ करोड 50 िाख गरी जम्मा रु. ३ करोड रकम ववलनयोजन गरेको छु ।   

५१. आलथकु वष ु२०७9/80 मा िनु्तम्बनी प्रदेश सरकारसँगको प्रदेश सरकार शसत ुअनदुान तरु् 
योजना कायाुन्वयन गने गरी रकम ववलनयोजन गरेको छु । यस अन्तगतु वडा न 2 मा 
भैरवघाट देन्तख सेमरानी जोड्ने बाटो हेभी ग्राभेिका िालग रकम रू. 15 िाख, वडा नं. 3 
को अलिकारी  ोकदेन्तख इन्ि पनुको घोि हुँदै दगुाु मन्तन्दर जाने बाटो हेभी ग्राभेिका िालग 
रू. 10 िाख गरी जम्मा रु. 25 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु ।   

५२. वडा नम्बर १ मा रहेका ववलभन्न सडकहरु ग्राभेि गरी स्तरउन्नती गने कायकुा िालग रकम 
ववलनयोजन गरेको छु । कुटीटोि अिरुो सडक ग्राभेि, हरी ओिीको घरदेन्तख केवीको घर 
सम्म सडक ग्राभेि, भवानीपरु पथ अिरुो सडक हेभी ग्राभेि, दानापरु देन्तख लगरी टोि हुँदै रवव 
िरुा सम्म सडक ग्राभेि, सनु्दरनगर लतनकुने पथ ग्राभेि, एकता नगर नयाँ सडक ग्राभेि र 
दिदव्यै टोि सडक ग्राभेि िगायत १५ वटा सडक ग्राभेि, स्तरउन्नती तथा कल्भटुमा पंखी 
लनमाुण गन ुरु. 28 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

५३. वडा नं. १ मा पने कमि पौडेिको घरदेन्तख देवी शाहीको घर हुँदै केजीको छोरा न्तशवको 
घरसम्म बाटो ग्राभेिका िालग रू 2 िाख, कृवष भवन देन्तख िोकेको घर हुँदै शलुसिनगर वप  
बाटो जोड्ने सडक स्तरउन्नतीका िालग रू 5 िाख, राना  ोकदेन्तख रवविािको घर हुँदै सानो 
उकािीसम्म सडक लनमाुणका िालग रू. 10 िाख िगायत अन्य ७ वटा सडक लनमाुण तथा 
स्तर उन्नतीका िालग रू. 11 िाख 60 हजार रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

५४. वडा नं. २ को गौरी डाँडादेन्तख ररता थारूको घरसम्म सडक ग्राभेि, गौरी डाडँा पानी ट्ांकी 
देन्तख रजािीको घरसम्म सडक ग्राभेि, गजेडी ट्रान्सर्मरु देन्तख कञ्चन १ को लसमानासम्म 
सडक ग्राभेि, वसन्तरु्िवारी देन्तख तािको बाटो ग्राभेि, गजेडी मा.वव. देन्तख बसन्त रु्िबारी 
सम्म जाने सडक ग्राभेि, मलसना कािोपिे देन्तख मसरुरहवा र तिुसीघाट जाने सडक ग्राभेि 
र गौतम बधुाञ आिारभतु ववद्यािय देन्तख दन्तक्षण घोिासम्म सडक ग्राभेिका िालग रकम रु. 8 
िाख 50 हजार रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

५५. वडा नं. २ मै देव बहादरु थापाको घरदेन्तख ताि र शान्तन्तको घर हुँदै ट्रान्सर्मरु सम्म सडक 
लनमाुणका िालग रू. 10 िाख, गजेडी ट्रान्र्मरु देन्तख सन्त कुमारीको घरसम्म जाने सडक 
ग्राभेिका िालग रू. २ िाख, कटुवा  ोक उता र देन्तख गोिापरु सम्म सडक ग्राभेिका िालग 
रू 2 िाख, मलसना गाउँ  ोकमा लभलि बाटो ग्राभेिका िालग रू. 1 िाख, मेन बाटो देन्तख 
उता र भरतको घरसम्म बाटो ग्राभेिका िालग रू. 1 िाख िगायत अन्य ७ वटा ववलभन्न सडक 
स्तर उन्नतीका िालग रकम रू. 9 िाख 50 हजार ववलनयोजन गरेको छु ।  
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५६. वडा नं. ३ को ववलभन्न सडकहरुमा ह्यमु पाइप राखी सडक सतरउन्नती गने कायकुा िालग 
रु. ३ िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

५७. गाउँपालिकाको वडा नं. ३ का िापगु तकेो घरदेन्तख दगुाु मन्तन्दरसम्म हेभी ग्राभेिका िालग रू. 
6 िाख, सपनाको घर अन्तघ पोखरीदेन्तख अजुनु ढकािको घरसम्म सडक हेभी ग्राभेिका िालग 
रू. ३ िाख र अन्य १६ वटा सडक स्तरउन्नतीको िालग रु. 40 िाख 50 हजार रकम 
ववलनयोजन गरेको छु ।  

५८. वडा नं. ३ मै लसता अलिकारीको घरदेन्तख िाि लबहारी  ोक हुँदै  ौरीसम्म सडक हेभी 
ग्राभेिका िालग रू. 14 िाख, राय बहादरु टोिदेन्तख स्याउिी बजार असोकको घरसम्म सडक 
हेभी ग्राभेिका िालग रू .4 िाख र प्रतापपरु कँुवरको घरदेन्तख न्त िेको घर हुँदै जंगिसम्म 
सडक हेभी ग्राभेिका िालग रू. ५ िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

५९. कञ्चन गाउँपालिकाको वडा नं. ४ का ववलभन्न सडकहरु ग्राभेि गरी स्तरउन्नती गन ुआवयक 
रकम ववलनयोजन गरेको छु । यस कायकुा िालग वडा नं. ४ को क्षेिी टोिदेन्तख रूिपरु जान े
बाटोमा कल्भटु लनमाुण, सोमबारे बजारदेन्तख दन्तक्षण रंगशािा जाने सडक ग्राभेि, पलुतघुाट देन्तख 
खैजडी टोि जाने बाटो देन्तख पूव ुमखु्य सडकसम्म बाटो ग्राभेि, राम ु ोक गाे र्ाम ुदेन्तख 
ववरेन्ि  ोक जाने बाटो ग्राभेि, सनुगाभा जाने बाटोमा वपलसलस ढिान, लगता  ोकदेन्तख लभि 
पानी ट्ांकी सम्मको लभलि बाटो ग्राभेि, वडा कायाुिय पछालड उता र बाटो ग्राभेि िगायत 
अन्य १० वटा बाटो तथा ह्यमु पाइप जडानका िालग रु. १4 िाख ५० हजार रकम 
ववलनयोजन गरेको छु ।  

६०. वडा नं. ४ कै क्षेिी टोि देन्तख रूिपरु मावव जाने सडक कािोपिेका िालग रू. 18 िाख, 
साइकि  ोकदेन्तख पूव ुजाने सडक ग्राभेिका िालग रू. 2 िाख, बेिडाँडा भलुमसराको घरदेन्तख 
टेक बहादरु रानाको घरसम्म सडक ग्राभेिका िालग रू. 4 िाख, पाल्पािी टोि देन्तख बोररग त 
बजार जाने सडक स्तरउन्नतीका िालग रू. 1 िाख 50 हजार िगायत अन्य ३ वटा सडकका 
िालग रू. 3 िाख 70 हजार रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

६१. कञ्चन गाउँपालिका वडा नं. ५ मा सडक सञ्जािको ववस्तार गरी स्तरउन्नती गन ुजनकको घर 
देन्तख वगदुहवा जाने सडक हेभी ग्राभेि रू. 5 िाख, प्रमे सनुारको घरदेन्तख हरी भण्डारीको 
घर जाने बाटोमा रू. 2 िाख 50 हजार, लगरी प्रसादको घरदेन्तख राम  ोकसम्म बाटो ग्राभेि, 
दगुाु मन्तन्दर देन्तख थारू लडउहार सम्म ग्राभेि, बम बहादरु काकीको घरदेन्तख छवविािको 
िारासम्म बाटो ग्राभेि, रायमाझीको घरदेन्तख घोिसम्म बाटो ग्राभेि, यमकान्तको घरदेन्तख 
र्ाग ुथारूको घरसम्म िगायत अन्य १२ वटा सडक लनमाुण तथा ह्यमु पाइप खररदका िालग 
रु. 24 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

६२. कञ्चन गाउँपालिकाको वडा नं. ५ मै गौरी सनु्दरको घरदेन्तख अमरको घर हदैु प्रकाश थारूको 
घरसम्म सडक ग्राभेिका िालग रू. 8 िाख, कोठी पिुदेन्तख डुम्रकेो घरसम्म सडक लनमाुणका 
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िालग रू. 5 िाख, मालिका टोि सडकमा कल्भटु लनमाुणका िालग रू. 4 िाख िगायत अन्य 
३ वटा सडकका िालग रू. रु. 5 िाख 50 हजार रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

लसँ ाे  

६३. लसं ाइ सवुविाको व्यवस्था गरी कृवष तथा वेमौसमी खेती गन ुवडा नम्बर १ को लमिन टोि 
लसं ाे पाइप खररदका िालग रू. 2 िाख, सानो उकािी स्यािो टु्वेि जडानका िालग रू. 
1 िाख िगायत ५ वटा लसं ाे योजनाका िालग रकम रू 7 िाख ववलनयोजन गरेको छु ।  

६४. वडा नं. २ मा कृवष लसं ाेका िालग ववलभन्न स्थानमा स्यािो टु्वेि जडान तथा पम्पसेट 
खररद गरी लसं ाइ सवुविा ववस्तार र व्यवस्थापन गन ुरु. १० िाख रकम ववलनयोजन गरेको 
छु । 

६५. वडा नं. ४ मा ववलभन्न स्थानमा स्यािो टु्वेि जडान तथा कृवष लसं ाेका िालग रु. 1 िाख 
रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

६६. वडा नं. ५ मा वडाका ववलभन्न स्थानमा स्यािो टु्वेि जडान गन ुरु. 5 िाख रकम ववलनयोजन 
गरेको छु । 

६७. गाउँपालिकाको ववलभन्न स्थानमा लसं ाे सम्बन्िी ववलभन्न संर ना लनमाुणका िालग रु. 10 िाख 
रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

भवन तथा सहरी ववकास 

सभाध्यक्ष महोदय, 

६८. आलथकु वष ु२०७9/80 मा िनु्तम्बनी प्रदेश सरकारसँगको प्रदेश सरकार शसत ुअनदुान तरु् 
योजना कायाुन्वयन गने गरी रकम ववलनयोजन गरेको छु । यस अन्तगतु वडा न 1 मा ज्योलत 
आमा समूहको भवन लनमाुणका िालग रू 8 िाख, दगुाु आमा समूहको भवन लनमाुण रू. 8 
िाख, वडा नं. 5 को स्मलृत सामदुावयक मवहिा समूहको भवन लनमाुणका िालग रू 8 िाख 
र वडा नं. 5 कै आदश ुआमा समूहको भवन लनमाुणका िालग रू. 8 िाख गरी जम्मा रु. 
32 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु ।   

६९. गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा मनु िाइट यवुा क्िबको अिरुो भवन लनमाुण, मन्तन्दर आमा 
समूह रंगरोगन िगायत अन्य ४ ओटा योजनाका िालग रु. 5 िाख रकम ववलनयोजन गरेको 
छु । 

७०. गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा ववपन्न वगिुाे वडास्तररय ककुट पाता खररदका िालग रू. 
4 िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

७१. गाउँपालिकाको वडा नं. ३ मा रहेको सामदुावयक रेलडयो कञ्चनको अिरुो भवन लनमाुणका 
िालग रू. 10 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  
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७२. गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 को िौिालगरी नारी जागरण आमा समूहको अिरुो भवन लनमाुण, 
भगवती आमा समूह भवनको न्तजना, झ्याि, ढोका, वाइररग त र रंगरोगन तथा शान्तन्त सजृना 
आमा समूह भवनको न्तजना, झ्याि, ढोका, वाइररग त र रंगरोगनका िालग रु. 4 िाख 50 
हजार रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

७३. वडा नम्बर 4 कै मिाय िाहरेुको घर अगालड प्रलतक्षािय लनमाुण, सनुगाभा मवहिा समूहको 
भवन लनमाुण, दगुाु आमा समूहको भवनमा तारवार गने काय ुिगायत अन्य ६ योजनाका 
िालग रु. 9 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

७४. वडा नं. ५ को डाँडा िाइन दगुाु मन्तन्दर गेट लनमाुण, वपपरर ापामा सावजुलनक शौ ािय 
लनमाुण, दन्तक्षण भैंसाहीमा समान्तजक भवन लनमाुण र खानेपानी ट्ाङ्की अगालड प्रलतक्षािय 
लनमाुणका िालग रू. 4 िाख 50 हजार रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

७५. गाउँपालिकाका ववलभन्न सावजुलनक स्थानहरूमा सावजुलनक शौ ािय लनमाुणका िालग रू. 10 
िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

७६. गाउँपालिकाका ववलभन्न सावजुलनक संर नाहरू ममतु संभारका िालग रू. 20 िाख रकम 
ववलनयोजन गरेको छु ।  

७७. गाउँपालिकालभि ववलभन्न ठाउँमा उद्यान, पाकु र ववश्रामस्थि लनमाुण गरी गाउँपालिकािाे 
पयटुवकय आकषणुको केन्ि बनाउने कायकुा िालग रु. 10 िाख रकम ववलनयोजन गरेको 
छु। 

७८. गाउँपालिकाको प्रशासलनक भवनमा गेट तथा अन्य संर ना लनमाुणका िालग रू. 20 िाख 
रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

७९. गाउँपालिकाको हरैया आिारभतु स्वास््य  ौकी तथा वडा नं. 3 को कम्पाउण्ड वाि लनमाुणका 
िालग रकम रू. 12 िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

उजा ुिघ ुतथा साना जिववद्यतु    

८०. गाउँपालिकामा ववलभन्न स्थानमा ववद्यतु सम्बन्िी समस्या समािानका िालग रकम ववलनयोजन 
गरेको छु । सोका िालग ववलभन्न स्थानमा ववद्यतु पोि तार जडान तथा व्यवस्थान गन ुवडा 
नं. 1 का िालग रू. 2 िाख, २ का िालग रू. 2 िाख वडा नं. 3 का िालग रू. 3 िाख 
वडा नं. 4 का िालग रू 2 िाख 50 हजार र वडा नं. 5 का िालग रू. 2 िाख रकम गरी 
जम्मा रू. 11 िाख 50 हजार रकम ववलनयोजन गरेको छु । 
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वन वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन 

८१. आलथकु वष ु२०७9/80 मा िनु्तम्बनी प्रदेश सरकारसँगको प्रदेश सरकार शसत ुअनदुान तरु् 
योजना कायाुन्वयन गने गरी रकम ववलनयोजन गरेको छु । यस अन्तगतु वडा न 4 न्तस्थत 
भैरवघाट वाि उद्यान लनमाुण िालग रू. 5 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

८२. गाउँपालिकाको वडा नं. 2 को मटेररया सकेुताि दगुाु मन्तन्दरको नन्तजक न्त ल्रेन पाकु लनमाुणका 
िालग रू. 5 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

जिािार संरक्षण 

८३. गाउँपालिकालभिका ववलभन्न पानीका महुान, पोखरी, तथा ताितिैया संरक्षण गरी पानीका 
श्रोतहरुको दीघकुालिन सरुक्षा गन ुआवयक रकम ववलनयोजन गरेको छु । यस कायकुा 
िालग रु. 10 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

र्ोहरमैिा तथा ढि व्यवस्थापन 

८४. गाउँपालिकाको वडा नं. 3 मा टोि सिुार सलमलत र मवहिा समूहहरूिाे सरसर्ाे तथा 
र्ोहोर व्यवस्थापनका िालग रू. 1 िाख 50 हजार वडा नं. 4 को ववलभन्न स्थानमा र्ोहोरमैिा 
व्यवस्थापनका िालग रू. 1 िाख र गाउँपालिकाभर र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन कायकुा िालग रु. 
5 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्िण 

८५. आलथकु वष ु२०७9/80 मा िनु्तम्बनी प्रदेश सरकारसँगको प्रदेश सरकार शसत ुअनदुान तरु् 
योजना कायाुन्वयन गने गरी रकम ववलनयोजन गरेको छु । यस अन्तगतु वडा नं. 4 को 
ढावाताि संरक्षण कायकु्रमका िालग रू. 10 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु ।   

ववपद् व्यवस्थापन 

८६. ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी पूव ु तयारी, प्रलतकाय ु तथा समग्र ववपद्जन्य प्रकोपबाट 
गाउँपालिकावासीिाे सरुन्तक्षत गन ुतथा उद्दार, राहत र पनुस्थाुपनाको न्तजम्मेवारी वहन गददै  
वडा नं. 1 मा ववपद् व्यवस्थापनका िालग रू. 50 हजार, वडा नं. 2 का िालग रू. 1 िाख, 
वडा नं. 3 का िालग रू. 1 िाख 50 हजार, वडा नं. 4 का िालग रू. 1 िाख र वडा नं. 
5 का िालग रू. 1 िाख तथा गाउँपालिका स्तरीय ववपद् व्यवस्थापनका िालग रू. 60 िाख 
गरी जम्मा रू. 65 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

८७. कञ्चन गाउँपालिका, गैडहवा गाउँपालिका, सैनामैना नगरपालिका र शधुाञोिन गाउँपालिकाको 
संयकु्त िगानीमा सञ्चालित वारूणयन्ि सञ्चािनका िालग रू. 5 िाख रकम ववलनयोजन गरेको 
छु । 
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सभाध्यक्ष महोदय, 

अव म सशुासन तथा संस्थागत ववकास तरु् यस आलथकु वषमुा गाउँपालिकािे गने कायकु्रमको 
बजेट प्रस्ततु गन ु ाहन्छु : 

सशुासन तथा संस्थागत ववकास  

८८. आलथकु वष ु२०७9/80 मा सञ्चािन गने ववलभन्न प्रकारका कायकु्रमहरुमा जनप्रलतलनलि तथा 
कम ुारीहरुिाे क्षमता ववकास गने कायकुा िालग रु. 9 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु। 

८९. गाउँपालिकाको बजेट लनमाुण देन्तख ख  ुिेखाङ्कनका सम्पूण ुकायहुरु नेपाि सरकारिे अलनवाय ु
रुपमा िागू गरेको िेखाङ्कन प्रणािी सिु (SuTRA) मारु्त कामकाज गने व्यवस्था लमिाएको 
छु ।  

९०. गाउँपालिकालभि घट्ने ववलभन्न अवप्रय घटनाको लनपक्ष अनसुन्िान गन ु सहयोग परु् याउन 
गाउँपालिकाको ववलभन्न ठाउँमा लस.लस.टी.भी. क्यामेरा जडान गने व्यवस्था लमिाएको छु । 
यस कायकुा िालग रु. 5 िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

९१. गाउँपालिकाको वडा नं. १ र ४ मा िागू औषि दवु्यसुनी वक्रयाकिापहरु कम गन ुआवयक 
व्यवस्था लमिाएको छु । यस कायकुा िालग क्रमश: रु. 1 िाख र 50 हजार रकम 
ववलनयोजन गरेको छु ।  

९२. यसरी संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह र सुुःशासन तरु् जम्मा रु. 15 िाख 50 हजार रकम 
ववलनयोजन गरेको छु । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

९३. गाउँपालिकालभि रहेको अव्यवन्तस्थत जग्गािाे व्यवस्थापन गन ुयहाँ रहेका भलूमहीन दलित, 
भलूमहीन सकुुम्बासी र अव्यवन्तस्थत बसोबासीको व्यवस्थापन गने कायकुा िालग आवयक पने 
रकम ववलनयोजन गरेको छु । यस कायकुा िालग रु. 2 करोड रकम ववलनयोजन गरेको छु। 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म मालथका क्षेिगत नीलत तथा कायकु्रमहरु कायाुन्वयनका िालग बजेट ववलनयोजन र श्रोत 
व्यवस्थापनको अनमुान प्रस्ततु गने अनमुलत  ाहन्छु : 

९४. आगामी आलथकु वषकुा नीलत तथा कायकु्रमहरु कायाुन्वयन गन ुरु. 68 करोड 49 िाख 
98 हजार ववलनयोजन गरेको छु । यस मध्ये  ाि ुतरु् रु. २8 करोड २5 िाख 63 हजार,  
पूनँ्तजगत तरु् रु. 23 करोड 24 िाख 3५ हजार कुि र सामान्तजक सरुक्षा तरु् रू. १7 
करोड रहने अनमुान गरेको छु । 
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९५. संघीय सरकार शसत ुअनदुानतरु् प्राप्त हनुे कुि रू. २0 करोड 15 िाख मध्ये रू. १९ 
करोड 27 िाख  ाि ुतरु् र रू. 88 िाख पुजँीगत तरु् वजेट ववलनयोजन गररएको छ । 

९६. आगामी आलथकु वषकुा िालग अनमुान गररएको ख  ुव्यहोने श्रोतहरू मध्ये  

गाउँपालिकाको आन्तररक आम्दानीबाट रु. 1 करोड ५ िाख २ हजार ७ सय, 

मािपोत कायािुय बटुविबाट प्राप्त हनु ेआम्दानी  रू. 50 िाख, 
 ाि ुआलथकु वषकुो नगद बैंक मौज्दातबाट रु. 1 करोड, 

संघीय सरकारबाट प्राप्त हनु ेआम्दानी 
 समालनकरण अनदुान रू. 13 करोड 38 िाख, 
 सशत ुअनदुान रू. 20 करोड 15 िाख, 
 ववशेष अनदान रू. 1 करोड 50 िाख, 
 समपरुक अनदुान रू. 80 िाख, 
 संघीय सरकार राजस्व बाँडर्ाँड रू. 8 करोड 87 िाख 22 हजार 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनु ेआम्दानी 
 समालनकरण अनदुान रू. 74 िाख 3 हजार, 
 सशत ुअनदुान रू. 80 िाख, 
 ववशेष अनदुान रू. 60 िाख, 
 समपरुक अनदुान रू. 1 करोड 50 िाख । 

 सामान्तजक सरुक्षातरु् रू. 17 करोड गरी जम्मा कुि बजेट रू. 68 करोड 49 िाख 
98 हजार 7 सय मध्ये गाउँसभािे ववलनयोजन गने बजेट रू. 26 करोड 14 िाख 
98 हजार 7 सय रूपैया माि । 

बजेटिाे लनम्नानसुारका ववषयगत शीषकुमा वलगकुरण गररएको छ । 

१. आलथकु ववकास तरु् रू. 2 करोड 6 िाख 15 हजार, 
२. सामान्तजक ववकास तरु् रू. 3 करोड 28 िाख 10 हजार, 
३. भौलतक पूवाुिार ववकास तरु् रू. 10 करोड 56 िाख 10 हजार, 
४. वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन तरु् रू. 92 िाख 50 हजार, 
५. संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह र सशुासन तरु् रू. 28 िाख 50 हजार। 

 

 सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म आगामी आलथकु वष ु२०७9/80 को राजस्व परर ािनको नीलत तथा कायकु्रम 
प्रस्ततु गने अनमुलत  ाहन्छु : 

९७. यस गाउँपालिकािाे आत्मलनभरु गराउँदै जाने योजना सर्ि बनाउनका िालग कर प्रणािीमा 
संर नात्मक पररवतनु गरी संघ र प्रदेश सरकारसँग लनभरु रहन ुपने वाध्यताको अन्त्य गददै  
आन्तरीक आलथकु वक्रयाकिापमा आिाररत तलु्याइ दीगो कर प्रणािीमा रुपान्तरण गददै  जान 
लनम्न उदे्दय हालसि गने गरी राजस्व परर ािन गररनेछ ।  
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 राजश्वका दायराहरू (क्षेिहरू) खोज्दै र्रावकिो बनाएर आन्तररक आम्दानी बढाउदै 
िैजान पहि गररने छ ।   

 व्ययको वववरण ववलनयोजन ऐनमा समावेश गररएको छ ।   

 राजश्व तथा करका दरहरूको ववस्ततृ वववरण आलथकु ऐनमा समावेश गररएको छ ।   

 सभाध्यक्ष महोदय, 

९८. आलथकु वष ु२०७7/७8 को यथाथ ुख ,ु आलथकु वष ु२०७8/७9 को जेष्ठ मसान्त सम्मको 
ख  ुर आलथकु वष ु२०७9/80 को अनमुालनत आय व्ययको वववरण अनसूुन्त हरुमा उल्िेख 
गरेको छु । 

९९. यस सम्मालनत सभामा पेश भे सभािे पाररत गरेको नीलत तथा कायकु्रम कायाुन्वयन गन ु
मधाञत पगु्ने गरी बजेट ववलनयोजन गररएको छ ।  

१००. सामान्तजक सरुक्षा भता ा व्यवन्तस्थत र सरि तररकािे बैंक मारु्त ववतरण गन ुबजेटको व्यवस्था 
गररएको छ ।  

१०१. वडा भेिाबाट माग भै आएका तथा गाउँपालिकािे अलत आवयक ठानकेा योजनाहरू मध्ये 
स्रोत अभाविे बजेट ब्यवस्थापन गन ुनसवकएका योजनाहरू थप स्रोत प्राप्त भएमा क्रमशुः 
प्राथलमकताका आिारमा कायाुन्वयन गददै  िलगने छ। 

१०२. गाउँपालिकाबाट आनो स्रोत सािनिे नभ्याउने प्रकृलतका योजनाहरु िनु्तम्वनी प्रदेश सरकार 
र संघीय सरकारसँग माग गररनेछ । 

बजेटमा ब्यवस्था गररएका योजना तथा कायकु्रमहरू उदे्दय अनरुूप कायाुन्वयन गरी "समनु्नत 
कञ्चन, सवि स्थानीय सरकार" बनाउन हाम्रा सम्पूण ुसभाका सदस्यहरू िाग्न ुहनुेछ ।यसमा 
राष्ट्र सेवक कम ुारीहरू सदा भन्दा अझ बढी खवटन ुहनुेछ भने्न अपेक्षा सवहत आम कञ्चन 
गाउँपालिका लनवासी नागररकहरू, राजनीलतक दि, बवुधाञन्तजवी, समाज सेवीहरूबाट सहयोगको 
अपेक्षा राख्दछु ।  

अन्त्यमा यस गाउँपालिकािे दीघकुालिन सो , उदे्दय, िक्ष्य तथा प्राथलमकताका साथ अन्तघ 
सारेको बावषकु बजेटको कायाुन्वयनबाट यस गाउँपालिकािाे समधृाञ बनाउन योगदान परु् याउन े
कुरामा ववश्वास राख्दै बावषकु बजेट तजुमुा गन ुसहयोग परु् याउन ुहनुे गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, 
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतज्यू, सम्पूण ुसभाका सदस्यज्यूहरू, ववषयगत सलमलतका पदालिकारीहरू, 

राजश्व परामश ु सलमलतका पदालिकारीहरू, बवुधाञन्तजवी, समाजसेवी, न्तशक्षक, प्राध्यापक, राष्ट्रसेवक 
कम ुारीहरू िगायत सबैिाे हादिदुक िन्यवाद दिददैं बजेट तथा कायकु्रमको सर्ि कायाुन्वयन 
गरी यस गाउँपालिकािाे सखुी र समधृाञ बनाउन सबैको साथ, सहयोग र सहकायकुो आशा र 
ववश्वासका साथ ववदा माग्दछु । 

  

 मौसमी थापा मगर 

 उपाध्यक्ष 


