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आदरणीय यस गररमामय गाउँ सभाका अध्यक्ष ज्यू एवं सभाका स दस्य  ज्यूहरु, 
 

१. यस कञ्चन गाँउपालिकाकोसातौ गाउँ सभामा गाँउपालिकाको आलथिक वर्ि 
२०७७/७८ को आय र व्ययको अनमुान यस गररमामय सभामा प्रस्ततु 
गनि पाउँदा मिाई अत्यन्तै खसुी िागेको छ । 

 

२. कञ्चन गाउँपालिका स्थापना पश्चात यस गररमामय गाउँ सभामा चौथो 
पटक आय व्यय प्रस्ततु गरररहदाँ नेपािको ववलभन्न समयमा भएका 
गणतन्र तथा िोकतन्र प्रालिका आन्दोिनमा सहादत प्राि गनुिहनु े
सम्पूणि शहीदहरु प्रलत सम्मान व्यक्त गदै भावपूणि श्रद्धान्जिी अपिण 
गदिछु। 
 

३. लछमेकी लमर राष्ट्र चीनको वहुानबाट शरुु भई ववश्व नै आक्रान्त भएको 
अवस्थामा नेपाि पलन कोलभड-१९(कोरोना भाइरस) बाट अछुतो हनु 
सवकरहेको छैन । जसका कारण समग्र ववश्व अथितन्रमा असर परेको र 
जसको प्रभाव समग्र नेपाि र यस गाउँपालिकामा पलन पनि गएको 
व्यहोरा यहाँहरुमाझ ववददत नै छ । यस गाउँपालिकामा पलन कोलभड-
१९ को कारण आलथिक वर्ि २०७६/७७ मा आशालतत रुपमा ववकास 
हनु नसकेतापलन चनुौतीिाई अवसरको रुपमा वदिी समग्र 
गाउँपालिकाको ववकासिाई अगालड बढाउन ेिक्ष्य लिइएको छ । 

 

४. रुपन्देही जजल्िामा नै ववकासमा फरक मोडेि प्रस्ततु गरर आम 
कञ्चनवासीको सहयोग र समथिनमा लतव्र गलतमा ववकास लनमािण अगालड 
बढेको कारण िकडाउनको अवलिमा समेत ठूिा ववकास लनमािणका 
आयोजनाहरु सचुारुरुपमा सञ्चािन गनि सफि भएकोमा यहाँहरु सबै 
प्रलत हाददिक आभार व्यक्त गनि चाहन्छु । 

 

५. स्थानीय तहको लनवािचन हनु ु अगालड गरेको घोर्णा अनसुार कञ्चन 
गाउँपालिकाको मखु्य समस्याको रुपमा रहेको अव्यवजस्थत बसोबासको 
खररद-लबक्रीिाई ववगत वर्ि देजखनै बैिालनकता प्रदान गररएकोमा आगामी 
आ.व. २0७७/७८ को पवहिो चौमालसक देजखनै जग्गा नापजाँच 
प्रवक्रयाको शरुुवात गरी जग्गािनी प्रमाण पूजाि ववतरणको िालग 
आवश्यक व्यवस्था लमिाएको छु । 
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६. कोलभड-१९ िे पारेको असरको कारण स्वदेश तथा ववदेशमा रही 
रोजगारमा संिग्न व्यजक्तहरु रोजगार गमुाई बेरोजगार रहेको अवस्थामा 
कृवर् तथा पश ु व्यवसायको माध्यमबाट स्वरोजगार सजृना गरी कञ्चन 
लभरै आत्मलनभिर बन्न सक्न ेगरी आवश्यक व्यवस्था लमिाएको छु । 

 

अध्यक्ष महोदय, 
 

७. यस गररमामय सातौ गाउँ सभामा आ.व. ०७७/७८ को बजेटका मखु्य 
उद्धेश्यहरुिाई लनम्नानसुार प्रस्ततु गरेको छु : 
क. कोलभड-१९ को प्रभाविाई अवसरको रुपमा आत्मसाथ गने, 

ख. “समदृ्ध नेपाि सखुी नेपािी”, “समदृ्ध प्रदेश खसुी जनता”, र 
“सखुी र खसुी कञ्चवासी” भने्न मूि नारािाई आत्मसात गने , 

ग. रोजगारीको अवसरहरु सजृना गरी आत्मलनभिर गराउने, 
घ. कृवर् पेशािाई व्यवसावयक र आिलुनकीकरण गने, 

ङ. पशपुािन व्यवसायिाई व्यवसावयकरण गने, 

च. रोजगारी सजृना गने कायिक्रम सञ्चािन गने, 

छ. घरेि ुतथा साना उद्योगिाई प्रविद्धन गने, 

ज. लसंजचत के्षरको ववस्तार गरी उत्पादन ववृद्ध गने, 

झ. उत्पादनमा आिाररत अनदुानिाई प्रभावकारी रुपमा िाग ुगने, 

ञ. शनु्य व्याज वा कम व्याजमा ऋण उपिब्ि गराउने नीलत 
अविम्वन गने, 

ट. शैजक्षक के्षर सिुारको िालग आवश्यक नीलत अविम्वन गने, 

ठ. ववकास लनमािणमा जनसहभालगतिाई थप पररचािन गने, 

ड. राजस्वको दायरा ववृद्ध गरी गाउँपालिकािाई सक्षम बनाउने, 
ढ. मवहिा, जनजालत, दलित, अपाङ्ग, मिेसी, मजुिम िाई मूि 

प्रभावमा समावहकरण हनु सहयोग गने, 

ण. साविजलनक जग्गाको संरक्षण र सम्वद्धन गने, 

त. सामवुहक खेती प्रणािीिाई प्रभावकारीरुपमा िागू गने, 

थ. "आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ,रोजगार शृ्रजना गरौ"भने्न नारािाई 
साथिकता प्रदान गने, 

द. करको दायरा ववृद्ध गरी आन्तररक श्रोतिाई मजवदु बनाउन,े 
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८. मालथ उल्िेजखत उद्धेश्यहरु हालसि गनिको िालग आलथिक वर्ि 
२०७७/७८ को नीलत तथा कायिक्रम तजुिमा देजख उद्धेश्य पूलति हनु ेगरी 
िालगएको र यी उद्धेश्य पररपूलतिको िालग तपशीिमा उल्िेजखत स्रोतहरु 
पररचािन गने व्यवस्था लमिाएको छु ।  

 

क. आन्तररक स्रोतबाट प्राि हनु ेआय, 

ख. संघीय सरकारबाट प्राि हनु ेववजिय समालनकरण अनदुान, 

ग. संघीय सरकारबाट प्राि हनु ेराजश्व बाँडफाँड रकम, 

घ. संघीय सरकारबाट प्राि हनु ेसमपरुक अनदुान, 

ङ. संघीय सरकारबाट प्राि हनु ेववरे्श अनदुान, 

च. संघीय सरकारबाट प्राि हनु ेससति अनदुान, 

छ. प्रदेश सरकारबाट प्राि हनु ेववजिय समालनकरण अनदुान, 

ज. प्रदेश सरकारबाट प्राि हनु ेराजश्व बाँडफाँड रकम, 

झ. प्रदेश सरकारबाट प्राि हनु ेसमपरुक अनदुान, 

ञ. प्रदेश सरकारबाट प्राि हनु ेववरे्श अनदुान, 

ट. प्रदेश सरकारबाट प्राि हनु ेशशति अनदुान, 

ठ. जजल्िा समन्वय सलमलतबाट प्राि हनु ेबाँडफाँड रकम, 

ड. अन्य स्रोतबाट प्राि हनुे रकम, 

ढ. स्रोत अनमुान तथा बजेट लनिािरण सलमलतबाट बजेट लनिािरण, 

अध्यक्ष महोदय, 

९. आ.ब. 207७/07८ को बजेट तथा कायिक्रम बनाउदा आय व्यय 
तफि  लनम्न अनसुारका स्रोतबाट प्राि भएका लनणिय राय सझुाव र 
सल्िाहिाई आिारमानी बजेट तथा कायिक्रम पेश गरेको छु। 
 

क. आ.व. २०७७/७८ को िालग जस्वकृत नीलत तथा कायिक्रम, 

ख. गाउँ सभाका सदस्यहरुको सझुाव, 

ग. सरोकारवािाहरु संगको राय सझुाव तथा परामशि, 
घ. वडा सलमलतको सझुाव, 

ङ. गाउँपालिकािे आयोजना गरेको ववलभन्न कायिक्रमहरुबाट प्राि हनु 
आएका सझुाव सल्िाह, 

च. ववर्यगत सलमलतका लनणियहरु, 
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छ. संघीय सरकारको नीलत, 

ज. प्रदेश सरकारको नीलत, 

झ. संघीय तथा प्रदेश सरकारमा यस के्षरबाट प्रलतलनलित्व गने 
माननीय साँसद ज्यूहरुिे ददएको सझुाव, 

ञ. टोि ववकास सलमलतहरुिे ददएको सझुाव, 

ट. वडाबाट प्राथलमकता लनिािरण, 
 

१०. नीलत तथा कायिक्रम र बजेट लनमािणमा आमकञ्चनवासीहरुको चासोिाई 
सम्बोिन गदै प्रभावकारीरुपमा बजेट कायािन्वयन गनि यसका 
प्राथलमकताहरुिाई लनम्न अनसुार उल्िेख गररएको छ : 
 

क. आ.व. २०७७/७८ को नीलत तथा कायिक्रम, 

ख. संघीय सरकारको नीलत तथा कायिक्रम र बजेट, 

ग. प्रदेश सरकारको नीलत तथा कायिक्रम र बजेट, 

घ. कोलभड-१९ रोकथाम र लनयन्रण हनु,े 

ङ. नेपािको संवविान २०७२ को मागिदशिक लसद्धान्त, 

च. स्थानीय सरकार सञ्चािन २०७४ ऐन र सो-सँग सम्बजन्ित अन्य 
ऐन तथा लनदेजशकाहरु, 

छ. कृवर् तथा पशपुािन व्यवसायिाई रोजगारीको मखु्य के्षर लनिािरण 
गने, 

ज. स्थानीय उत्पादनमा आिाररत साना तथा घरेि ुउद्योग सञ्चािनमा 
सहजता बनाउन,े 

झ. कृवर् व्यवसायिाई ववववलिकरण बनाउन,े 

ञ. दगु्ि उत्पादनको हब बनाउने, 
ट. आन्तररक तथा वाह्य पयिटकको ववृद्ध गने, 

ठ. “आफ्नो गाउँ आफै बनाउ”कायिक्रमिाई “प्रिानमन्री रोजगार 
कायिक्रम”मा समावहत गने, 

ड. सबैको अपनत्व ववकास गने, 

ढ. वन तथा वातावरण संरक्षण गने, 

ण. प्राकृलतक स्रोतको संवििन गने, 

त. सबै वगि लिङ्ग र जात जालतको अपनत्व ववकास गने, 

थ. जालतय भेदभाव अन्त्य गने, 
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अध्यक्ष महोदय, 
११. आगामी आलथिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट लनमािणका क्रममा देजखएका 

चनुौलतहरुिाई लनम्नानसुार प्रस्ततु गनि गइरहेको छु : 
 

क. संघीय सरकारबाट प्राि हनु े राजस्व लसलिङ अनरुुप प्राि हनु 
नसक्न,ु 

ख. संघीय सरकारबाट प्राि हनु ेसमालनकरण अनदुान कमी हनु,ु 

ग. प्रदेश सरकारबाट प्राि हनु ेराजस्व र समालनकरण अनदुान न्यून 
हनु,ु 

घ. कोलभड-१९ को कारण अथितन्रमा कमी देजखन,ु 

ङ. आन्तररक आयस्रोतमा कलम हनु,ु 

च. जनताको इच्छा र आकांक्षा लतव्र रुपमा ववृद्ध हनु,ु 

छ. ववलभन्न बहानामा ववकास लनमािणमा अवरोि सजृना हनु,ु 

ज. लतनै तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव हनु,ु 

झ. संवविानिे प्रदान गरेको व्यवस्था िागू गनि नसक्न,ु 

ञ. लनयलमत आम्दानीको स्रोत नहनु,ु 

ट. ठूिा योजना सञ्चािनमा बजेट अभाव हनु,ु 

ठ. जन प्रलतलनलिको इच्छा अनसुारको काम अगालड बढ्न नसक्न,ु 

ड. स्थानीय स्रोत सािनको उजचत पररचािन गनि नसक्न,ु 

ढ. स्थानीय सरकारका अलिकार र कायिहरु लसलमत सािन स्रोत र 
बढ्दो जनआकांक्षाको कारण परुा हनु नसक्न,ु 

ण. नीजज तथा सहकारी क्षेरसंगको सहकायिमा आलथिक ववकासका 
वक्रयाकिाप द्रतु गलतमा अगालड बढ्न नसक्न,ु 

त. बढ्दै गईरहेको बेरोजगारी समस्या समािानका िागी यस 
गाउँपालिका लभर उद्यमजशिता प्रवद्धन तथा स्वरोजारका 
कायिक्रमहरु संचािनद्धारा आत्मलनभिरता ववकास गनि प्रदेश तथा 
संघीय सरकारबाट िगानीको अभाव हनु,ु 

थ. संवविान बमोजजम प्रदि अलिकार स्थापनामा बािा अवरोि सजृना 
हनु,ु 
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सभाका सदस्य ज्यूहरु, 
१२. अब म चाि ु आलथिक बर्ि२०७६/७७ को संशोलित आय र व्ययको 

यथाथि वववरण प्रस्ततु गनि गइरहेको छु : 
 

१३. चाि ुआलथिक वर्ि२०७६/७७मा आन्तररक राजस्व तफि  रु. १ करोड 
५० िाख अनमुालनत गररएकोमा जेष्ठ मसान्त सम्मको यथाथि आय रु. 
९४ िाख ५६ हजार ५ सय ९३ भएको छ।आ.ब. 207६/07७ को 
आन्तररक राजश्वतफि अनमुान रु. 1 करोड 50 िाख गररएकोमा अनमुान 
गररए बमोजजमको राजश्व उठ्न नसकी जेष्ठ मसान्त सम्मको राजस्वको 
यथाथि वववरण रु. ९४ िाख ५६ हजार ५ सय ९३ र असार मवहनामा 
अनमुालनत रु.९ िाखभइ आन्तररक राजस्व तफि  रु. ४६ िाख ४३ 
हजार ४ सय ७ आन्तररक राजस्व न्यून हनुे देजखन्छ जसको कारण 
आलथिक वर्ि २०७६/७७ मा सञ्चािन भएका सबै योजनाहरुमा 
सहजरुपमा भकु्तानी हनु नसकी २०७७/७८ को िालग दावयत्व सजृना 
हनु ेदेजखएको छ ।आलथिक वर्ि २०७६/७७ को अनमुान बजेट प्रस्ततु 
गदाि २०७५/७६ को संजचत बचत रु. १ करोड ५० िाख गररएकोमा 
ववलभन्न स्रोतबाट रकम थप भइ अल्या वचत रु. ४ करोड १७ िाख२२ 
हजार ७ सय ९८भएको छ । अल्या बढी भएपलछ गाउँपालिकाको छैठौ 
गाउँसभाबाट आय व्यय वववरण संसोिन गरी कुि आय व्यय 
वववरण:कुि आय३२ करोड २२ िाख १३ हजार ७ सय ९७ र व्यय 
तफि  पलन सोही अनसुार रु. ३२ करोड २२ िाख १३ हजार ७ सय 
९७ हनु गएको छ  जेष्ठ मसान्त सम्म रु. २ करोड ६३ िाख ९५ 
हजार ९ सय ४६ खचि भइ जेष्ठ मसान्त सम्मको बचत रु. ८ करोड 
९५ िाख ४ हजार ५४ रहेको छ भन ेराजस्व तफि  संघीय सरकारको 
७ करोड ८३ िाख रहेकोमा ३ करोड २२ िाख ९५ हजार ५ सय १ 
रुपैया ९२ पैसा खचि भइ बाँकी ४ करोड ६० िाख ४ हजार ४ सय 
९८ रुपैया ँ०८ पैसा रहन गएको छ ।त्यसैगरी प्रदेश सरकारबाट प्राि 
भएको ववजिय समालनकरण अनदुान ४३ िाख ५३ हजार मध्ये जेष्ठ 
मसान्त सम्म १८ िाख ७ हजार ८ सय खचि भइ रु २५ िाख ४५ 
हजार २ सयबाँकी रहन गएको छ ।प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँड 
अन्तगितको रु. ५१ िाख ३८ हजार मध्ये जेष्ठ मसान्तसम्मको खचि 
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४५ िाख ६७ हजार ४ सय ९५ खचि भइ बाँकी रु. ५ िाख २७ 
हजार ५ सय ५ रहन गएको छ । आन्तररक स्रोतबाट अनमुालनत 
गररएको राजस्व तथा अन्य स्रोतबाट प्राि भएको रकम समेत रु. ८ 
करोड ८६ िाख  ९५ हजारमध्ये हािसम्म ३ करोड ८७ िाख ६३ 
हजार १ सय ९९ रुपैया ७० पैसा खचि भइ रु. ४ करोड ९९ िाख 
३१ हजार ८ सय ३० पैसा बाँकी हनु आएको छ । सबै शीर्िकहरुको 
खचि हेदाि जेष्ठ मसान्तसम्मको आलथिक प्रगलत ४७.६३ प्रलतशत देजखएको 
छ । िकडाउन समस्याका कारण संघीय सरकारिे साविजलनक ववदा 
घोर्णा गरी समयमै भकु्तानी हनु नसकेको कारणिे आलथिक प्रगलत कम 
देजखएतापलन भौलतक प्रगलत अनसुार योजनाहरुको भकु्तानी हुँदा 
हािसम्मको प्रगलत कररव ६५ प्रलतशत हनु ेअनमुान गररएको छ । 
 

१४. आ.व. २०७६/७७ को िालग आन्तररक राजस्व कर दस्तरु शलु्क, 
अन्तर सरकारी ववजिय हस्तान्तरण, संघीय सरकार राजस्व बाँडफाँडबाट 
प्राि रकम,प्रदेश सरकार समपरुक अनदुान, प्रदेश सरकार ववशेर् 
अनदुान, संघीय सरकार ववजिय समानीकरण अनदुान, प्रदेश सरकार, 
जजल्िा समन्वय सलमलतको मौज्दात कोर्बाट योगदान, समानपुालतक र 
प्राथलमकताका आिारमा प्राि रकम अन्य शीर्िकबाट प्राि अनदुान, 
मािपोत रोयजल्टबाट प्राि हनु े रकम, मखु्यमन्री ग्रालमण ववकास तथा 
रोजगार कायिक्रम, गत आ.व.को सजञ्चत वचत, संघीय सरकारको श-शति 
अनदुान, प्रदेश सरकारको श-शति अनदुान, सामाजजक सरुक्षा भिा, 
जनसहभालगता समेत कुि जम्मा आय रु. ५७ करोड ७२ िाख १३ 
हजार ७ सय ९७ अनमुान गररएको छ ।  
 

१५. मालथ उल्िेजखत कुि आम्दानी मध्ये श-शति कायिक्रम संघीय सरकार 
बाट१४ करोड २० िाख, श-शति कायिक्रम प्रदेश सरकार ८० िाख, 
सामाजजक सरुक्षा ववतरण ८ करोड ५० िाख, जनसहभालगता रकम रु. 
२ करोडर अन्य आम्दानी समेत जोड्दा यसरी कुि पूजँीगत खचि रु. 
२७ करोड ३० िाख ८६ हजार र चाि ुतफि  रु.७ करोड ८० िाख 
हनुे अनमुान गररएको छ । यसरी उपिब्ि हनु आएको स्रोत र 
सािनको उजचत प्रयोग गरी ववश्व महामारीको रुपमा देजखएको कोलभड-
१९ लनयन्रण, त्यसको रोकथाम, उपचार र सोबाट खोलसन गएको 
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रोजगारी िगायतका समस्याहरु समािान गरी आम कञ्चनवासीहरुमा 
कञ्चन गाउँपालिका प्रलतको भरोसा सजृना हनुे गरी स्वास््य, जशक्षा, कृवर् 
िगायत समग्र के्षरको सन्तलुित ववकास भइ गाउँपालिकािे २०७६/७७ 
मा लिएको िक्ष्य पूलति गने कायिमा लनददिष्ट कायिक्रमहरु उपिजब्िमूिक 
हनुे आशा गरेको छु । 

 

१६. यसरी गाउँपालिकालभर भएको समग्र ववकासका कायिक्रमबाट रुपन्देही 
जजल्िाभरीमा नै कञ्चन गाउँपालिका ववकासको मोडि प्रस्ततु गनि सफि 
भएको यहाँहरुमाझ ववददतै छ । ववकासको गलत लतव्र रुपमा अगालड 
बवढरहेको कारण समदुायमा सकारात्मक प्रभाव देजखनकुा साथै स्वास््य, 
जशक्षा तथा कृवर्को के्षरमा गाउँपालिकािे गरेको िगानीका कारण 
त्यसका प्रभावहरु ववस्तारै देजखन गइ कञ्चन गाउँपालिका आत्मलनभिर 
बन्दै अगालड बढन गइरहेको स्मरण गराउन चाहन्छु । 

 

१७. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, ववलभन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी, संघ-
संस्थाहरु, नागररक समाज, समाजसेवी, बवुद्धजजवव िगायतका आम 
नागररकहरुसँगको सहकायि र समन्वयमा नागररक स्तरमा आय-आजिन 
ववृद्ध,चेतना अलभववृद्ध िगायतका जजववको पाजिनका महत्वपूणि क्षरेहरुमा 
ववलभन्न कायिक्रमहरु सञ्चािन भइ मालनसहरुको स्तरोन्नलत हनु गइरहेको 
छ । यस अवसरमा सबै वगि र क्षेर बाट आम नागररकहरुको वहतका 
लनलमि भएका वक्रयाकिापहरुबाट भएको समग्र मालनसको जजवनस्तर 
सिुारप्रलत सरोकारवािा सबै समूहमा हाददिक िन्यवाद व्यक्त गनि चाहन्छु 
।कायि सञ्चािनका क्रममा देजखएका समस्या, बािा-व्यविान, कमी-
कमजोरीहरुिाई आत्मसाथ गदै आगामी ददनमा कमी-कमजोरी हटाइ 
लनरन्तर रुपमा कायािन्वयन गररन ेअपेक्षा राख्दछु । 

 

सभाका अध्यक्ष महोदय, 
१८. आलथिक वर्ि २०७७/७८ को िालग ववलनयोजन गररएका स्रोतहरु प्रस्ततु 

गने अनमुलत चाहन्छु ।  
१९. करको दायरा ववृद्ध गनि ववलभन्न कायिक्रम सञ्चािन गरी करको दायरामा 

आउन नसकेका व्यवसायीहरुिाई करको दायरामा ल्याउनको िालग 
आवश्यक व्यवस्था लमिाएको छु । 
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२०. कृवर् तथा पश ु ववकासमा िगानी ववृद्ध गरी कोलभड-१९ को कारण 
थलिएका आम कृर्कहरुिाई राहत हनु े र कृवर् उत्पादन ववृद्ध गरी 
आलथिक अवस्था मजवदु हनुे गरी आवश्यक व्यवस्था लमिाएको छु । 

 

२१. माटो पररक्षणिाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गरी कृवर् उत्पादन ववृद्ध 
गनि आवश्यक व्यवस्था लमिाएको छु । 

२२. लसँचाइको के्षर ववस्तार गरी कृवर् योग्य भलूममा सतह लसँचाइिाई 
प्राथलमकता ददइ सतह लसँचाइ पगु्न नसक्न ेके्षरहरुमा भलूमगत लसचँाइको 
िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाएको छु । 
 

२३. पयिटन क्षेरिाई व्यापकरुपमा प्रचार-प्रसार गनि आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था लमिाएको छु ।  

 

२४. गइुठा प्रयोगिाई कम गनि सिुाररएको चिुो ववतरण गने व्यवस्था 
लमिाएको छु ।  

 

२५. संघीयता कायािन्वयनिाई सेवा प्रवाहमासमेत जोडी ५ वटै वडा 
कायािियबाट गाउँपालिकाको मखु्य प्रशासलनक भवन जोड्ने सडकहरु 
कािोपरे गने रणलनलतिाई लनरन्तरता प्रदान गने व्यवस्था लमिाएको छु  

 

२६. कृवर्, उद्योग, पयिटन, वायो ग्याँस, जिस्रोत तथा लसँचाइ के्षरिाई 
प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु  

 

२७. गररब पवहचान तथा पररचय-पर ववतरण कायिक्रम सञ्चािनको िालग 
आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । 

 

२८. स्वास््य तफि  कोलभड-१९ िे पारेको प्रभाव कम गनि रोगको रोगथाम 
तथा लनयन्रण गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु ।  

 

२९. सबै वडा कायािियहरुमा आलथिक वर्िको शरुुवातदेजख नै आिारभतू 
स्वास््य सेवा केन्द्र लनयलमत संचािन हनु े गरी आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था लमिाएको छु । 

 

३०. मवहिा, बािबालिका, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजक्त, यौलनक 
तथा िैवङ्गक अल्पसंख्यकहरुको त्याङ्क अध्यावलिक गनिको िालग 
आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । 
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३१. स्थानीय तहको िैवङ्गक वहंसा लनवारण कोर् स्थापना गरी उक्त कोर्मा 
रकम राख्नको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

 

३२. बैदेजशक रोजगारीमा जान चाहन े संभाववत कामदारहरुिाई गहन 
अलभमखुीकरण कायिक्रम सञ्चािन गनि र मनोसामाजजक परामशि सेवा 
प्रदान गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु ।  

 

३३. प्रिानमन्री रोजगार कायिक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गरी ववपन्न 
श्रलमक वगििाई वर्िभरीमा न्यूनतम १०० ददनको रोजगारी सजृना हनु े
गरी रोजगारमूिक कायिक्रम सञ्चािन गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था 
लमिाएको छु ।  

३४. व्यजक्तगत घटना दताि तथा सामाजजक सरुक्षा दताि जशववर सञ्चािनका 
िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु ।  
 

३५. िजक्षत वगिमा एडभान्स लसिाइ कटाइ तथा मेजशन ममित तालिम 
सञ्चािनको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । 

 

३६. संघीय सरकारसँगको सहकायिमा सञ्चािन भइरहेको सामूवहक आवास 
कायिक्रमिाई लनरन्तरता प्रदान गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था 
लमिाएको छु । 

 

अध्यक्ष महोदय, 

३७. कोलभड-१९िे पारेको प्रभाव कम गरी रोजगारीको अवसरहरु सजृना गनि 
कृवर् तथा पश ुव्यवसायिाई व्यवसावयकरण गरी यवुाहरुिाई कृवर् पेशा 
प्रलत आकवर्ित गनि रु. ५० िाख ववलनयोजन गरेको छु । 
 

३८. समाजमा पछालड परेका, हाि वेरोजगार रहेका, सीप लसकेका, सीप लसक्न 
चाहने मवहिाहरुिाई िजक्षत गरी, आय स्रोत ववृद्ध गरी आत्मलनभिर 
बनाउने उद्धेश्यिे मवहिा ववकास कायिक्रम सञ्चािनको िालग रु. २५ 
िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

 

३९. व्यवसावयक कृवर्, पश ु तथा अन्य उत्पादनका क्षेरमा िगानी गरी 
रोजगार सजृना हनु े कायिक्रममा यवुाहरुिाई आकवर्ित गनि साझेदारी 
कायिक्रम सञ्चािन गनि रु. ४५ िाख ववलनयोजन गरेको छु । 
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४०. मवहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको योगदानको कदर गदै खाजा खचििाई 
लनरन्तरता र यातायात खचि वापत वावर्िक रु. २ हजार ददन े व्यवस्था 
लमिाएको छु । 

 

४१. मवहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको सम्मानजनक ववदाईको िालग 
आवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । 

 

४२. कोलभड-१९ कोप्रभावका कारण सञ्चािन भइरहेका क्षमता ववकास 
सम्बन्िी हाते घरेि ुतान बनुाई तालिम, जस्वटर बनुाई तालिम, स्पेशि 
ब्यवुटलसयन तालिम लनरन्तरताका िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था 
लमिाएको छु । 

 

४३. जशक्षकहरुको क्षमता ववकास गरी प्रववलिमैरी बनाउनको िालग रु. ५ 
िाख बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु ।  

 

४४. यवुा वगििाई िजक्षत गरी अनशुालसत तथा जेहेन्दार नागररक उत्पादन 
गने उदे्दश्यिे कञ्चन शैजक्षक सिाह, अध्यक्ष कप खेिकुद कायिक्रम 
खेिकुद प्रजशक्षण र सामग्री ववतरणको िालग रु १६ िाख बजेट 
ववलनयोजन गरेको छु । 

 

४५. जशक्षण पेशािाई मयािददत, व्यवजस्थत एवं स्व-उत्प्ररेरत बनाउनको िालग 
जशक्षण सिुार डायरी ववतरणको िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको 
छु । 

 

४६. स्थानीय पाठ्यक्रम लनमािण गरी स्थानीय स्तरमा रहेका महत्वपूणि ववर्य 
के्षरहरुिाई पाठ्यक्रममा समावेश गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था 
लमिाएको छु । 

 

४७. जशक्षा क्षेरको ववकासिाई व्यवजस्थत गरी उच्च जशक्षा आजिन गनि बावहर 
जान नपने वातावरण सजृना गनि हरैया बहमुखुी क्याम्पसिाई व्यवजस्थत 
रुपमा सञ्चािन गनिको िालग रु १० िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

 

४८. कोलभड-१९ िे ववद्याियमा पारेको समस्या समािान गनि एवं सामदुावयक 
ववद्याियमा प्रलतस्पिाित्मक वातावरण ववृद्ध गरी संस्थागत ववद्यािय 
सँगस्वच्छ प्रलतस्पिाि गनि सक्ने वकलसमको दक्ष जनशजक्त उत्पादन गनिको 
िालग रु. ६० िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 
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४९. शैजक्षक सदुृलिकरण एवं कायि सम्पादनमा आिाररत प्रोत्साहनको िालग 
आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

 

५०. सम्पूणि सामदुावयक ववद्याियहरुिाई प्रववलिमैरी बनाइ प्रववलि उन्मखु 
शैजक्षक वातावरणको लनमािण गनि आवश्यक बजेटको ववलनयोजन गरेको 
छु । 

 

५१. सामदुावयक ववद्याियमा अध्ययनरत छाराहरुको िालग सेनटेरी प्याड 
व्यवस्थापनको िालग रु. ३६ िाख ७६ हजार बजेट ववलनयोजन गरेको 
छु । 

 

५२. संघीय सरकारको समन्वयमा तोवकएको ववद्याथीहरुिाई ददवा खाजाको 
िालग रु. ९७ िाख २५ हजार बजेट ववलनयोजन गरेको छु । सो रकम 
अनदुानकोरुपमा सोझै ववद्याियको खातामा जाने व्यवस्था लमिाएको छु  

 

५३. ववद्याियमा कायिरत ववद्यािय कमिचारी, कायाििय सहयोगी, बाि ववकास 
सहजकतािहरुको िालग संघीय सरकारबाट प्राि हनु े अनदुानमा क्रमश: 
२०, ३० र ४० प्रलतशतका दरिे हनु आउने रकम मालसक रुपमा थप 
हनुे व्यवस्था लमिाएको छु । 

 

५४. शैजक्षक पहुँच सलुनजश्चतता, अनौपचाररक तथा वैकजल्पक जशक्षा कायिक्रम 
संचािन गनिको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

५५. कोलभड-१९ का कारणिे लनयलमतरुपमा ववद्यािय जान बजञ्चत 
बािबालिकाहरुको लसकाई सहजजकरण गनि वैकजल्पक जशक्षा कायिक्रम 
सञ्चािनको िालग रु. २ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 
 

५६. जनप्रलतलनि तथा कमिचारीहरुको क्षमता ववकासको िालग आवश्यक वजेट 
ववलनयोजन गरेको छु ।  

 

५७. फरक क्षमता भएका व्यजक्तहरुको आय आजिन ववृद्ध र सामाजजक 
ववतरणको िालग रु. ८ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु ।  

 

५८. भवन लनमािण कायििाईव्यवजस्थतरुपमा सञ्चािन गनि भवन लनमािण 
आचारसंवहता िागू गरी दैवी प्रकोपबाट हनु े क्षलत न्यूनीकरण गरी 
ज्यानिनको सरुक्षा गनि रु. ६ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 
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५९. न्यावयक सलमलतको क्षमता ववकास बैठक सञ्चािन, सामूदावयक मेिलमिाप 
केन्द्रको क्षमता ववकास बैठक सञ्चािन र अन्य बैठक सञ्चािन गनिको 
िालगरु. ६ िाख वजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

६०. ववलभन्न सँस्कृलत संरक्षणको िालग आवश्यक बजेट ववलनयोजन गरेको छु  
 

६१. पशपुािन तफि  कृर्कहरुिाई आकवर्ित गनि पश ुववमामा हाि कृर्कहरुिे 
लतरररहेको ववमाङ्क रकमको ववमा कम्पनीिे ददएको लबिको आिारमा 
५० प्रलतशत गाउँपालिकािे व्यहोने कायिको िालग रु. ६ िाख 
ववलनयोजन गरेको छु । 

 

६२. कोशेिी सवहत सतु्केरी आमा र बच्चािाई पौवष्टक आहार प्रदान गने 
उदे्दश्यिे कञ्चन गाउँपालिका लभरका “सतु्केरी आमाहरुसँग उपाध्यक्ष” 
सतु्केरी भेटघाट कायिक्रम सञ्चािन गनि रु. ६ िाख बजेट ववलनयोजन 
गरेको छु । 

 

६३. दगु्ि व्यवसायमा िालग सहकारीको माध्यामबाट दिु उत्पादन गरी ववक्री 
गने कञ्चन गाउँपालिकालभरका वकसानहरुको िालग प्रलतलिटर रु. १ का 
दरिे प्रोत्साहन ददनको िालग रु. ३२ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु  

 

६४. कुखरुा पािक वकसानहरुिाई उक्त व्यवसायमा आकवर्ित गनि 
कायिववलिमा उल्िेख भएवमोजजम उत्पादनका आिारमा प्रोत्साहन अनदुान 
ददन रु. ७ िाख बजेटको ववलनयोजन गरेको छु । 

 

६५. कोलभड-१९ िे पारेको असर कम गरी आय-आजिन ववृद्ध गनि ववदेश 
गएर फवकि एका यवुा र स्वदेशमा रहेका यवुाहरुिाई आकवर्ित गनि संघीय 
सरकार र प्रदेश सरकार सँगको संयकु्त िगानीमा ववशेर् कृवर् पकेट 
कायिक्रम सञ्चािन गनि रु. ६५ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

६६. कञ्चन ५ मा कृवर् व्यवसायिाई प्रवदिन गनि टनेि लनमािण गरी कृवर् 
व्यवसाय गनि चाहन े वकसानहरुको िालग ५० प्रलतशत अनदुान उपिब्ि 
गराउने उदे्दश्यिे रु. ५ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु ।  

 

६७. दलित, गररब एवं ववपन्न पररवारका िालग पश ु तथा कुखरुा पािन 
व्यवसाय सञ्चािनमा ७० प्रलतशत अनदुान ददन रु. ४ िाख बजेट 
ववलनयोजन गरेको छु । 
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६८. कञ्चन ५ मा मवहिाहरुको आय-आजिन ववृद्ध गनि उद्यमजशिता ववकास 
कायिक्रम सञ्चािन गनि रु. ५ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु ।  

 

६९. स्वरोजगार हनु चाहन ेयवुाहरुकोिालग आयमूिक कायिक्रम सञ्चािन गनि 
“अध्यक्षसँग यवुा इिम” कायिक्रम सञ्चािनको िालग रु. २५ िाख बजेट 
ववलनयोजन गरेको छु । 

 

७०. ८४ वर्ि नाघेका ज्येष्ठ नागररकहरुिाईघर-घरमा गइ सम्मान गनि 
“जनप्रलतलनलिबाट ज्येष्ठ नागररक” सम्मान कायिक्रमको िालग आवश्यक 
बजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

 

७१. समाजमा पछालड परेका दलित, जनजालत, मजुिम, अल्पसंख्यक एवं 
वपछलडएका वगिको आय-आजिन ववृद्धको िालग थप बजेटको व्यवस्था 
गरेको छु । 

 

७२. रासायलनक मिको आयातिाई कम गनि जैववक मिको प्रयोगिाई बढावा 
ददन कृर्कहरुिाई जैववक मिमा प्रलत के.जी. रु ५ का दरिे अनदुान 
ददन ेव्यवस्था लमिाएको छु । 

 

७३. दैवी प्रकोपबाट हनु े क्षलतिाई न्यूलनकरण गनि ३ वटा स्थानीय तहको 
साझेदारीमा सञ्चािनमा रहेको वारुण यन्रिाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन 
गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु ।  

 

७४. बढ्दो शहरीकरणका कारण उत्पादन हनुे फोहोरिाई लछमेकी स्थानीय 
तहको समन्वय र संघीय तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा आिलुनक 
डजम्पङ्ग साइट लनमािण गरी फोहोर मैिा व्यवस्थापनको िालग आवश्यक 
बजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

 

७५. रोजगारी सजृना हनुे गरी कृवर् तथा पशपुािनको के्षरमा िाग्न चाहन े
संगदठत संस्थाहरुिाई साझेदारीका आिारमा अनदुान उपिब्ि गराउन 
रु. १५ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

७६. स्वास््य क्षेरिाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गनि स्वास््य संस्थामा 
कायिरत ववलभन्न कमिचारीहरुको तिब भिा सवुविा तथा गाउँपालिकाको 
स्वास््य शाखा व्यवस्थापनको िालग आवश्यक बजेट ववलनयोजन गरेको 
छु । 
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७७. कोलभड-१९ को कारण ववदेशका ववलभन्न स्थानबाट फकेका 
कञ्चनवासीहरुको उद्दार, उपचार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, अन्य 
प्रकोपबाट हनु े क्षलत न्यूलनकरण, रोकथाम तथा लनगरानीका िालग रु. 
४२ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

७८. संघीय सरकारबाट प्राि हनु ेबजेटबाट कमी हनु ेअनमुान गरी लनशलु्क 
रुपमा उपिब्ि हनुे और्लि आम कञ्चनवासीहरुिे सहजरुपमा प्राि गरुन 
भने्न उदे्दश्यिे थप बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । 

 

७९. आयवेुद सेवािाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गनि तथा योग र 
आयवेुदिाई जोडी योग जशववर िगायतका कायिहरु गनिको िालग 
आवश्यक बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

८०. सबै माध्यलमक ववद्याियहरुमा आयवेुद तथा योग जशक्षािाई प्रचार-प्रसार 
गनि आवश्यक बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

८१. पशहुरुका िालगलनयलमत रुपमा चावहने और्लि लनशलु्क रुपमा उपिब्ि 
गराउनको िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु । 

 

८२. कोलभड-१९ को कारण समस्यामा परेका कृर्कहरुिाई बाख्रापािनमा 
आकवर्ित गनि बाख्रा पकेट कायिक्रम सञ्चािन गनि आवश्यक बजेट 
व्यवस्था लमिाएको छु ।  

 

८३. कोलभड-१९ को कारण समस्यामा परेका कृर्कहरुिाई आयमूिक 
कायिक्रम सञ्चािन गनि मत्स्यपािनमा आकवर्ित गरी माछाहरुको लनकासी 
गरी यस गाउँपालिकािाई मत्स्य जोनको रुपमा ववकास गनि आवश्यक 
बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । 

 

८४. संघीय सरकारबाट गठन भएको “भलूम सम्बन्िी समस्या समािान 
आयोग” बाट यस गाउँपालिकालभर रहेको अव्यवजस्थत जग्गा नापजाँच 
गरी यसै वर्िदेजख नै जग्गािनी प्रमाण पजुाि ववतरणको िालग रु. २५ 
िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

८५. गाउँपालिकाको मखु्य प्रशासलनक भवन आलथिक वर्ि ०७७/७८ लभरै परुा 
गरी आलथिक वर्ि लभरै कायाििय सञ्चािन गने गरी लनमािण कायि अगालड 
बढाउन रु. ३ करोड बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 
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८६. ५ वटै वडा कायािियहरुको प्रशासलनक काम आफ्नै सवुविा सम्पन्न 
भवनबाट सञ्चािन गनिको िालग रु. ७५ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको 
छु । 

 

८७. रुद्रपरु स्वास््य चौकीिाई १५ शैयाको अस्पताि बनाउन संघीय 
सरकारसँगको समन्वयमा लनमािण कायि अगालड बढाउन आवश्यक बजेट 
व्यवस्था लमिाएको छु । 

 

८८. गजेडी स्वास््य चौकीिाई सवुविा सम्पन्न भवनबाट सेवा सञ्चािन गनि 
भवन लनमािणको िालग संघीय सरकारको ववशेर् अनदुानमा रु. २ करोड 
११ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

८९. अिरुा रहेका ववलभन्न सामदुावयक भवनहरु लनमािणका िालग रु. २५ िाख 
बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

९०. हरैया मा.वव.को प्राववलिक िार तफि को कक्षा सञ्चािनको िालग ४ कोठे 
भवन लनमािण गनि रु. ९० िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

९१. वडा नं २ को बसन्तफूिवारीमा रहेको आददवासी जनजाती भवन 
लनमािणको िालग आवश्यक बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

९२. ववलभन्न मजन्दरहरुको लनमािणको िालग आवश्यक बजेटको ववलनयोजन 
गरेको छु । 

 

९३. प्रदेश सरकारको सहयोगमा कृवर् औजार तथा यन्र उपकरणमा अनदुान 
ददन रु. १७ िाख ५० हजार बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

९४. कोलभड-१९ बाट प्रभाववत भइ गाउँ फकेका कृर्कहरुिाई उत्पादन 
सामग्रीमा अनदुान ददन प्रदेश सरकारको समन्वयमा रु. २० िाख बजेट 
ववलनयोजन गरेको छु । 

 

९५. “एक स्थानीय तह एक उत्पादन कायिक्रम” सञ्चािन गनि प्रदेश 
सरकारको सहयोगमा रु. १७ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

९६. कृवर् अलिकृत जनशजक्त करारको िालग प्रदेश सरकारको सहयोगमा रु. 
४ िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

 

९७. पालिका कोशेिी घर लनमािणको िालग प्रदेश सरकारको सहयोगमा रु. 
१० िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 
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९८. सरस्वती माध्यलमक ववद्याियको कम्पाउन्ड वाि लनमािणको िालग प्रदेश 
सरकारको सहयोगमा रु. १० िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 
 

९९. जशश ु सदन आिारभतू ववद्याियको भवन लनमािणको िालग प्रदेश 
सरकारको सहयोगमा रु. १५ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

१००. बािकल्याण आिारभतू ववद्याियको भवन लनमािणको िालग प्रदेश 
सरकारको सहयोगमा रु. १५ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

१०१. वहमािी सामूदावयक भवन लनमािण कञ्चन १ िौसाको भवन लनमािणको 
िालग प्रदेश सरकारको सहयोगमा रु. १० िाख बजेट ववलनयोजन गरेको 
छु । 

 

१०२. कञ्चन ३ मा चौरी सामदुावयक भवन लनमािणको िालग प्रदेश सरकारको 
सहयोगमा रु. १५ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

१०३. जनज्योलत आिारभतू ववद्यािय कञ्चन १ को भवन लनमािणको िालग प्रदेश 
सरकारको सहयोगमा रु. १५ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

१०४. कृवर् तथा पशपुािन व्यवसायमा िागेका कृर्कहरुको  व्यवसायिाई 
आिलुनकीकरण गरी याजन्रकीकरण कायिक्रम सञ्चािन गनि 
गाउँपालिकाको ७० प्रलतशत अनदुानमा याजन्रकीकरण कायिक्रम सञ्चािन 
वापत रु. ६५ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

१०५. कोलभड-१९ िे पारेको प्रभाविाई न्यूलनकरण गरी रोजगारी सजृना गनि 
कृवर् व्यवसायमा ६० प्रलतशत अनदुानमा सामग्री ववतरण कायिक्रम 
सञ्चािन गनि आवश्यक बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

१०६. गाउँपालिकाको ६० प्रलतशत अनदुानमा कञ्चन ५ मा उन्नत जातको 
बोका ववतरणको िालग रु. ५ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

१०७. भ्यागतेु, चचिरे िगायतका रोगहरु ववरुद्धको भ्याजक्सनेशन कायिक्रम 
सञ्चािन गनि रु. ५ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

१०८. व्यवसावयक रुपमा पशपुािन व्यवसायमा संिग्न कृर्कहरुिाई वरे् तथा 
वहउँदे घाँसको ववउ ववतरणको िालग रु. ८ िाख बजेट ववलनयोजन 
गरेको छु । 
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१०९. न्यूनतम २५ फिफुिको ववरुवा िगाइ बगैचा लनमािण गने कृर्कहरुिाई 
प्रलत ववरुवा रु. ५ सय का दरिे अनदुान ददन आवश्यक बजेट 
ववलनयोजन गरेको छु ।  

११०. वडा नं ४ िाई मेवा खेतीको हव बनाउन र मेवािाई लनकासी गरी 
आय-आजिन ववृद्ध गनि मेवा खेती प्रवद्धन गनिको िालग रु. ५ िाख बजेट 
ववलनयोजन गरेको छु । 

 

१११. गहुँको ववउ ववतरणिाई लनरन्तरता प्रदान गनि कृर्कहरुसँगको 
साझेदारीमाववतरण कायि सञ्चािन गनि रु. १२ िाख बजेट ववलनयोजन 
गरेको छु । 

 

११२. ग्रावेि भइ स्तरउन्नतीको पखािइमा रहेका ववलभन्न सडक कािोपरे योजना 
सञ्चािन गनिको िालग रु. ५ करोड ५४ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको 
छु । 

 

११३. ववलभन्न ताि तिैया संरक्षण, पाकि  लनमािणको िालग रु. १५ िाखबजेट 
ववलनयोजन गरेको छु ।  

 

११४. ममित संभार तथा ग्रावेिको पखािइमा रहेका सडकहरुको स्तरोन्तीको 
िालग आवश्यक बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

११५. भोल्टेज सिुार, िाईन ववस्तार िगायत ववद्यतु संग सम्बजन्ित समस्या 
समािानको िालग आवश्यक बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

११६. लसँचाइ सवुविा ववस्तारको िालग रु. ५१ िाख ७५ हजार बजेट 
ववलनयोजन गरेको छु । 

 

११७. खानेपानी संरचना लनमािण तथा व्यस्थापनको िालग रु. १४ िाख बजेट 
ववलनयोजन गरेको छु । 

 

११८. सरसफाई सँग सम्बजन्ित कायिको िालग रु. १७ िाख ५० हजार बजेट 
ववलनयोजन गरेको छु ।  

 

अध्यक्ष महोदय, 
 

११९. मालथ उल्िेजखत जशर्िकहरुमा नपरेका र ववववि कारणिे सम्बोिन हनु 
नसकेका साविजलनक महत्वका के्षरहरुको संरक्षण एवं संवद्धिनको िालग 
रु. २५ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 
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१२०. प्राकृलतक प्रकोप िगायतका ववलभन्न कारणबाट लसजजित समस्याहरु 
तत्काि समािानको िालग आवश्यक बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

१२१. ववश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोलभड-१९ िे अथितन्रमा पारेको 
असर न्यून गनि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको 
साझेदारीमा रोजगार सजृना गरी ववदेशबाट फवकि एको जनशजक्तिाई 
स्वदेश लभरै रोक्नको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । 

 

१२२. ववश्वव्यापीरुपमा ववृद्ध भइरहेको तापक्रमका कारण अलतववृष्ट, अनाववृष्ट, 
डढेिो िगायतका कारणिे मानव जीवनमा पने असरिाई न्यूनीकरण गनि 
र प्राकृलतक सनु्दरतािाई कायमै राखी आन्तररक तथा वाह्य 
पयिटकहरुिाई आकवर्ित गनि कञ्चन तथा कोठीखोिा लनयन्रण गनि 
संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गने ववलभन्न समयमा घट्न े
प्राकृलतक प्रकोपजन्य घटनाहरुबाट वपलडतहरुिाई राहत उपिब्ि गराउन 
आवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । 

 

१२३. गाउँपालिका, वडा कायाििय तथा गाउँपालिकालभरका सेवा प्रदायक 
संस्थाहरुबाट सम्पादन हनु े काम कारबाहीहरुिाई चसु्त दरुुस्त र 
पारदजशिरुपमा सञ्चािन गनिको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था 
लमिाएको छु ।  

 

१२४. ववलभन्न पूजँीगत कायि आकजस्मक रुपमा सञ्चािन गनुिपने देजखएकोिे सो 
को िालग रु. ८० िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु ।  

 

अध्यक्ष महोदय, 
 

१२५. संघीयता कायािन्वयनको सँगसँगै यस गाउँपालिकाको सातौ गाउँसभामा 
आलथिक वर्ि २०७७/७८ को आय-व्यय वववरण प्रस्ततु गरररहँदा संघीय 
सरकार तथा प्रदेश सरकारिे लनिािरण गरेका ऐन तथा नीलतहरु, पञ्च 
ववर्िय योजनाको रणनीलत, गाउँपालिकािे लनिािरण गरेको रणनीलत 
िगायतका केही लसमाहरु रहेका छन ्। त्यस्ता लसमाहरु वजेट तजुिमा र 
कायािन्वयनमा चनुौतीको रुपमा देजखन े छन ् । बजेट तजुिका क्रममा 
कोलभड-१९ एक मूख्य चनुौतीको रुपमा रहेको छ । यसिे पारेको 
प्रभाव अझै िामो समयसम्म रवहरहन े लनजश्चत छ । यो ववर्म 
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पररजस्थलतसँग जझु्दै समग्र कञ्चनको ववकासमा अगालड बढ्न सवकनेछ भने्न 
ववश्वास लिएको छु ।  
 

१२६. बजेट लनमािणका क्रममा गाउँपालिकालभर रहेका सम्पूणि सरकारी तथा गैर 
सरकारी संस्थाहरुिे सञ्चािन गने बजेट िाई पलन यसैको अलभन्न अंग 
मानी ती संघ संस्थाहरुिाई गाउँपालिका सँगको समन्वयमा आफ्ना 
कायिक्रम अगालड बढाउन ददने गरी यसै बजेटको अलभन्न अंग माने्न गरी 
अगाडी बढन आवश्यक काननुी प्रवक्रया अविम्वन गरेको छु । 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 
 

१२७. अब म आलथिक वर्ि २०७७/७८ को आय र व्ययको अनमुान पेश गनि 
चाहन्छु: 

१२८. बजेट लनमािणको क्रममा स्रोतको अलिकांश वहस्सा संघीय सरकार तथा 
प्रदेश सरकारबाट प्राि भइ आएको ववजिय समालनकरण अनदुान, राजस्व 
बाँडफाँड, ववशेर् अनदुान, अन्य अनदुान र रजजषे्ट्रशन शलु्क बापत प्राि 
राजस्व, संघीय सरकारबाट प्राि शशति अनदुान, प्रदेश सरकारबाट प्राि 
शशति अनदुान, कोलभड-१९ को प्रभावका कारण आ.व. २०७६/७७ मा 
कायि सम्पादन हनु नसकी बहवुवर्िय स्वीकृत गररएका योजनाहरुको 
भकु्तानीको िालग छुट्टाइएको रकम र आन्तररक स्रोतबाट प्राि हनु े
राजस्वको रकमिाई लिइएको छ जसमध्ये आन्तररक राजस्व कर दस्तरु 
शलु्क वापत रु. १ करोड ६५ िाखराजस्व बाँडफाँड बाट प्राि रकम 
संघीय सरकारबाट रु. ७ करोड २७ िाख, राजस्व बाँडफाँड बाट प्राि 
रकम प्रदेश सरकारबाट रु. ३६ िाख ९९ हजार, समपरुक अनदुान 
संघीय सरकार रु. ७२ िाख, समपरुक अनदुान प्रदेश सरकार रु. १ 
करोड ५० िाख, ववशेर् अनदुान संघीय सरकार रु. १ करोड९० िाख, 
ववशेर् अनदुान प्रदेश सरकार रु. ८० िाख, संघीय सरकारबाट ववजिय 
समानीकरण अनदुान ११ करोड ६७ िाख, ववजिय समानीकरण अनदुान  
प्रदेश सरकारबाट रु. ५२ िाख ५४ हजार, जजल्िा समन्वय सलमलतको 
मौज्दात कोर्बाट योगदान र समानपुालतक प्राथलमकताका आिारमा प्राि 
हनु बाँकी रकम रु. ७८ िाख, रजजषे्ट्रशन दस्तरु बाँडफाँडबाट प्राि हनु े
रकम रु. ४० िाख, मखु्यमन्री ग्रालमण ववकास तथा रोजगार 
कायिक्रमका िालग प्राि हनुे रकम रु. ६० िाख, चाि ु आ.व.को 
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अन्त्यमा संजचत बचत हनु ेअनमुान रु. ७ करोड ७९ िाख ४२ हजार 
गरी कुि रु. ३५ करोड ९७ िाख ९५ हजार त्यसैगरी संघीय 
सरकारबाट शशति अनदुानका रुपमा प्राि हनुे रकम रु. २० करोड १७ 
िाख, प्रदेश सरकारबाट शशति अनदुानमा प्राि हनु ेरुकम रु. १ करोड 
४८ िाख ५० हजार, संघीय सरकारबाट अनदुान स्वरुप प्राि हनु े
सामाजजक सरुक्षा भिा ११ करोड, जनसहभालगतको िगत अनमुान रु. 
१ करोड ५० िाखर प्रिानमन्री रोजगार कायिक्रम अन्तगित रु. १ 
करोड ७५ िाखगरी कुि जम्मा आय रु. ७१ करोड ८८ िाख ४५ 
हजार आय हनु े अनमुान गररएको छ । त्यसैगरी व्ययतफि  चािू खचि 
तफि  रु. १२ करोड १७ िाख ३० हजार पूजँीगत खचि रु. २३ करोड 
८० िाख ६५ हजार हनुे अनमुान गरेको छु । संघीय सरकारको शशति 
अनदुान कायिक्रम खचि रु. २० करोड १७ िाख, शशति अनदुान प्रदेश 
सरकारको कायिक्रम खचि रु. १ करोड ४८ िाख ५० हजार, संघीय 
सरकार सामाजजक सरुक्षा भिा अनदुान रु. ११ करोड, जनताको िागत 
सहभागीता बापतको रकम रु. १ करोड ५० िाखर प्रिानमन्री रोजगार 
कायिक्रम अन्तगित रु. १ करोड ७५ िाखगरी जम्मा व्यय तफि  रु. ७१ 
करोड ८८ िाख ४५ हजार हनुे अनमुान पेश गरेको छु । 
 

अध्यक्ष महोदय, 
 

१२९. बजेट लनमािणको क्रममा आदरजणय गाउँपालिका अध्यक्षबाट गाउँ सभामा 
प्रस्ततु भइ सविसम्मत रुपमा अनमुोदन भएको आ.व. २०७७/७८ को 
नीलत तथा कायिक्रम, गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यूबाट प्राि भएको मागिदशिन 
र सझुाव, संघीय सरकारको नीलत तथा कायिक्रम, प्रदेश सरकारको नीलत 
तथा कायिक्रम, राजस्व परामशि सलमलतको सझुाव, बजेट लसमा लनिािरण 
सलमलतको सझुाव, ववलभन्न ववर्यगत सलमलतबाट प्राि राय सझुावहरु, 
गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरुबाट प्राि राय सझुावहरु, ववलभन्न राजलनतक 
दिका नेता ज्यहुरु, समाजका िब्ि प्रलतवष्ठत व्यजक्तहरु, ववलभन्न पेशा 
व्यवसायमा संिग्न व्यजक्तत्वहरु, सरुक्षाकमी, नागररक समाज, जशक्षक, 
प्राध्यापक िगायत समाजका सबै पक्षबाट प्राि सझुाव र सल्िाहिाई 
आत्मसाथ गदै बजेट लनमािण गरेको छु । यसरी सझुाव र सल्िाह प्रदान 
गने सम्पूणि महानभुावहरुमा हाददिक कृतज्ञता व्यक्त गदिछु ।बजेट 
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लनमािणको क्रममा अहोरार खवट सहयोग गनुिहनु ेसम्पूणि कमिचारी लमरहरु 
प्रलत हाददिक आभार व्यक्त गनि चाहन्छु । 
 

१३०. िागत सहभालगता वापतको रकम यथावत रहने व्यवस्था लमिाएको छु  
 

१३१. अन्त्यमा बजेट लनमािणमा सहयोग भएजस्तै आलथिक वर्ि ०७७/७८ को 
बजेट कायािन्वयनमा पलन सबै पक्षबाट सहयोग हनुछे भने्न ववश्वास व्यक्त 
गदै बजेटिाई तपशीिमा उल्िेजखत अनसूुचीहरुमा क्रमश: प्रस्ततु हनु े
अनमुलत चाहन्छु ।  
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ववलनयोजन वविेयक  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

२०७७ 
 

 

कञ्चन गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 
कञ्चन-२, रुपन्दही 
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उद्देश्य र कारण 
 

आलथिक बर्ि 207७/07८ को सेवा र कायिहरुको िालग स्थानीय सजञ्चत 
कोर्बाट केही रकम खचि गने अलिकार ददन र सो रकम ववलनयोजन गनि 
वाञ्छनीय भएकोिे प्रस्ततु वविेयक पेश गनुि परेको हो। 

प्रस्ततुवविेयकिे स्थालनय सजञ्चत कोर्बाट खचि गने सेवा र कायिहरुको लनलमि 
ववलनयोजन गनि सक्न ेव्यवस्था गरेकोछु। 

 

द्रष्टव्यः यो वविेयक अथि वविेयक हनुेछ। 

 

 गोमा तराम ु

 उपाध्यक्ष 

                                                     कञ्चन गाउँपालिका 
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आलथिक बर्ि 207७/07८ को सेवा र कायिहरुको िालग स्थानीय सजञ्चत 
कोर्बाट केही रकम खचि गने र ववलनयोजन गने सम्बन्िमा व्यवस्था गनि 

बनेको वविेयक 

 

प्रस्तावनाः आलथिक बर्ि 207७/07८ को सेवा र कायिहरुको िालग स्थालनय सजञ्चत कोर् 
मालथ व्ययभार हनुे रकम ववलनयोजन गने र सो रकम खचि गने अलिकार ददन आवश्यक 
भएकोिे यस गाउँ सभा समक्ष यो ऐन पेश गरेको छु। 

1. संजक्षि नाम र प्रारम्भः(1) यस ऐनको नाम ×ववलनयोजन ऐन 207७” रहेको छ । 

(2) यो ऐन सम्वत ्207७ साि साउन 1 गतेदेजख िागू हनुेछ । 

2. आलथिक बर्ि 207७/07८ को लनलमि स्थालनय सजञ्चत कोर्बाट खचि गने अलिकारः  
आलथिक बर्ि 207७/7८ को लनलमि अनसूुची मा उल्िेख भए बमोजजम स्थानीय सजञ्चत 
कोर्मालथ व्ययभार हनुे रकम बाहेक अनसूुचीमा उजल्िजखत चािू खचि र अनसुचुीमा 
उजल्िजखत पूजँीगत खचि गरर जम्मा रकम रु ७१,८८,४५,०००.००/- अक्षरेपी 
एकहिर करोड अठासी िाख पैतालिस हजार मार र मूि कोर्मा अन्य जनुसकैु 
स्रोतबाट प्राि भइ शीर्िक तोवकएकोमा तोवकए बमोजजम र नतोवकएकोमा गाउँ 
कायिपालिकाको लनणिय भन्दा नबढ्ने गरी मा नबढाई लनददिष्ट गररए बमोजजम स्थालनय 
सञ्चीत कोर्बाट खचि गनि सवकनेछ । 
 

3. ववलनयोजनः(1)यस ऐनद्वारा स्थालनय सजञ्चत कोर्बाट खचि गनि अलिकार ददइएको रकम 
आलथिक बर्ि 207७/07८ को लनलमि अनसूुचीमा उजल्िजखत कायिहरुको लनलमि बजेट 
ववलनयोजन गररनेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोजजम अनसूुचीको ववलभन्न जशर्िकमा सेवा र कायिहरुको लनलमि 
ववलनयोजन गरेको रकममध्ये कुनै जशर्िकमा बचत हनुे र कुनै जशर्िकमा नपगु हनुे देजखन 
आएमा कायिपालिका बैठकिे बचत हनुे जशर्िकबाट नपगु हनुे जशर्िकमा रकम सानि 
सक्नेछ  

(3)उपदफा (2) बमोजजम रकम सादाि जम्मा रकमको दश प्रलतशतमा नबढ्ने गरर कुन ै
एक वा एकभन्दा बवढ जशर्िकबाट अको एक वा एकभन्दा बवढ जशर्िकमा रकम सानि 
तथा लनकासा र खचि जनाउन र चाि ु तथा पूजँीगत खचि र ववजिय व्यवस्थाको खचि 
व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि सवकनेछ। 

तर, 

क. एउटै जशर्िकको बजेट शीर्िक/उपशीर्िकहरुमा रकमान्तर गदाि जलतसकैु रकम 
रकमान्तर गनि सवकने छ । 

ख. चािबुाट पूजँजगत शीर्िकमा रकम कायिपालिकाबाट चाि ुशीर्िकमा सादाि गाउँसभाबाट 
सानि सवकने छ । 
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ग. पूजँीगत बाट चाि ुशीर्िकमा रकमान्तर गनि गाउँसभाका बहमुत सदस्यको जस्वकृत 
आवश्यक पने छ । 

4. समपरुक कोर् वापत छुट्याइएको रकम सोही जशर्िकमा खचि हनु नसक्ने भएमा गाउँ 
कायिपालिकाको बैठकको लनणिय अनसुार खचि गनि सवकने छ । 
 

5. ववजिय अनशुासन सम्बन्िी व्यवस्थाः(1)यस गाउँपालिकािे उठाएको राजश्व र यस ऐन 
बमोजजम प्राि गरेको अनदुान िगायतका बजेट बक्तब्य संगै आउने अनसुजुच अनसुारका 
चाि ुर पुजँजगत जशर्िक र उप जशर्िकहरुमा  खचि गनुि पनेछ । 

(2) उपदफा -१_ बमोजजम खचि गदाि देहायका कुराहरु पािना हनुे गरर गररने छ । 
 

क. संजघय सरकारको आलथिक र ववजिय लनलत अनशुरण गने । 

ख. सबै आय आफ्नै सजञ्चत कोर्मा दाजखिा गने । 

ग.अनदुानको रकम जनु प्रयोजनका िालग प्राि भएको हो सोही प्रयोजनका िालग 
प्रयोग गने  

घ. पुजँीगत खचिको रुपमा ववलनयोजन भएको रकम चाि ुखचिमा रकमान्तरनगने । 

ङ. आय व्ययको वगीकरण तथा िेखाङ्कन संजघय सरकारिे लनिािरण गरे बमोजजम 
राख्न े। 

 

6. अजख्तयारी तथा कायिक्रम स्वीकृलत सम्बन्िी व्यवस्थाः(1) प्रचलित कानूनमा जनुसकैु कुरा 
िेजखएको भएतापलन ववलनयोजन भएको रकम प्रचलित कानूनको अलिनमा रवह खचि गने 
अजख्तयारी यो ऐन प्ररम्भ भएको ददनदेजख अलिकार प्राि अलिकारीिाई प्रदान गररनेछ । 

(२) उपदफा -१_ बमोजजम खचि गने अलिकारीको आिारमा कोर् तथा  िेखा लनयन्रक 
कायािियिे गाउँपालिकािाई अनदुान तथा अन्य ववलनयोजजत भएको रकम लनकासा ददनेछ  
 

7. कायिववलि तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेः(१) यस ऐनको कायािन्वयन गनि कञ्चन 
गाउँपालिकािे आवश्यक कायिववलि तथा मापदण्ड बनाइ िाग ुगनि सक्नेछ । 

(2) उपदफा -१_ बमोजजमको कायिववलि तथा मापदण्ड कञ्चन राजपरमा प्रकाशन गररनेछ  
 

8. आदेश जारी गनि सक्नेः(1) यस ऐनको कायािन्वयन गदाि कुनै बािा उत्पन्न भएमा कञ्चन 
गाउँपालिकािे आदेश जारी गरी आवश्यक  व्यवस्था गनि सक्नेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोजजमको आदेश कञ्चन राजपरमा प्रकाशन गररनेछ । 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कञ्चन गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
कञ्चन-२, रुपन्देही 

 
 

Website: www.kanchanmun.gov.np 

Email: kanchangaupalika@gmail.com 
    info@kanchanmun.gov.np 


