
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० आय-व्ययको अनमुालनत प्रलतवेदन 

सभाध्यक्ष महोदय, 
सभा सदस्यज्यूहरू। 

 

नेपािको स्वतन्त्रता साववभौलमकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वालभमानिाई अकु्षण्ण 
राखख जनताको साववभौलमक अलधकार, स्वायत्तता र स्व-शासनको अलधकारिाई आत्मसाथ गदै राि ष्ट्रहत, 
िोकतन्त्र र अग्रगामी पररवतवनका िालग  नेपािी जनतािे पटक पटक गदै आएका ऐलतहालसक जनआन्त्दोिन 
सशस्त्र सङ्घर्व, त्याग र बलिदानका गौरवपूणव इलतहासिाई स्मरण एवम ् सष्ट्रहदहरू तथा बेपत्ता र ष्ट्रपलडत 
नागररकिाई सम्मान गदै सामन्त्ती, लनरंकुश, केखन्त्िकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थािे लसजवना गरेको सबै 
प्रकारका ष्ट्रवभेद र उत्पीडनको अन्त्त्य गनवका िालग अबिम्वन गरेको सङ्घीय शासन अन्त्तगवत स्थाष्ट्रपत ७५३ 
स्थानीय सरकार मध्यकेो रैनादेवी छहरा गाउँ सरकारको बाह्रौ गाउँसभामा उपखस्थत भएका छौँ ।ददगो शाखन्त्त 
सशुासन, ष्ट्रवकास र समषृ्ट्रिका िक्ष्य हालसि गनवका िालग नेपािको संवैधालनक व्यवस्था अनरुुप स्थानीय 
सरकारको रूपमा अलधकार सम्पन्न रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको गररमामय यस बाह्रौँ गाउँ सभामा रैनादेवी 
छहरा गाउँ सरकारको आलथवक वर्व २०७९/०८० को वाष्ट्रर्वक बजेट सम्मालनत गाउँ सभामा प्रस्ततु गनव 
पाउँदा गौरवको अनभुलूत गरेको छु। आजको यस ऐलतहालसक ददनमा िोकताखन्त्रक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धमव 
लनरपेक्षता, समावेखशता, सामाखजक न्त्याय र समानताका िालग जीवन उत्सगव गनुवहनुे महान सष्ट्रहदहरू प्रलत 
हाददवक श्रिाञ्जिी अपवण गदवछु। सामाखजक न्त्याय, समानता, स्वाधीनता र समषृ्ट्रि प्रालिका आन्त्दोिनहरूमा 
योगदान गनुवहनुे सम्पूणव नेपािी दाज-ुभाई, दददी-बष्ट्रहनी प्रलत हाददवक सम्मान प्रकट गदवछु।  

राजनीलतक क्राखन्त्त हामीिे परुा गरी राजनैलतक अलधकारहरू प्राि गररसकेका छौँ।संष्ट्रवधान कायावन्त्वयनको 
लसिलसिामा स्थानीय तहको दोश्रो  लनवावचन पश्चात  अखिल्िो सरकारिे परुा गरेका सकरात्मक कायविाई 
आत्मसाथ गदै नयाँ कायवक्रमिाई पलन सँग सँगै  अगालड बढाउन ेउद्देश्यिे आ.व. ०७९/०८० को वाष्ट्रर्वक 
बजेट तथा कायवक्रम प्रस्ततु गदैछु ।अब स्थानीय शासन र ष्ट्रवकास लनमावणमा प्रत्यके नागररक आफै संिग्न 
हनुे वातावरण बनेको छ। ष्ट्रवकलसत पररखस्थलतिाई आलथवक, सामाखजक रुपान्त्तरणको अवसरको रूपमा उपयोग 
गरी जनताको चाहनाहरू परुा गने अबको हाम्रो बाटो भनेको लतब्र आलथवक, सामाखजक सकारात्मक रुपान्त्तरण 
नै हो। 

आगामी आलथवक बर्वको बजेट लनमावण गरररहँदा स्वशालसत, सम्मनुत, समिृ र समतामूिक गाउँपालिकाको 
भावी तस्वीरिाई साम्मनुे राखेर आलथवक नीलत कायवक्रम र योजनाहरू तय गरेको छु। स्थानीय श्रोत र 
साधनको अलधकतम पररचािन गरी उच्च दरको आलथवक वृष्ट्रि गने, साधन श्रोत र अवसरको न्त्यायोखचत 
ष्ट्रवतरण गने, दीगो ष्ट्रवकासको िालग पूवावधार लनमावण गने, सन्त्तलुित रूपमा वडागत ष्ट्रवकास गने तफव  यो बजेट 
केखन्त्ित गरेको छु। 



मैिे बजेट कायवक्रमहरू प्रस्ततु गदै गदाव गाउँपालिका, गाउँपालिका बाष्ट्रहर र ष्ट्रवदेशमा रहन ु भएका यस 
गाउँपालिकाबासी तथा शभुखचन्त्तक, दाजभुाई, दददी बष्ट्रहनीहरूिे रैनादेवी छहराको ष्ट्रवकासको िालग 
देखाउनभुएको खचन्त्ता, चासो र तत्परतािाई उच्च सम्मान प्रकट गनव चाहन्त्छु। लछमेकी गाउँपालिकाहरूको 
सद्भावपूणव व्यवहार, ष्ट्रवकास साझेदारहरूको रैनादेवी छहरा प्रलतको चासो र आम नागररकको सद्भाव र 
सहयोगको प्रलतबिताबाट म उत्साष्ट्रहत भएको छु। 

आलथवक बर्व २०७९/०८० को बजेट तयार गदै गदाव नेपािको संष्ट्रवधानको अनसुचुी ८ र ९ मा उल्िेखखत 
स्थानीय तहको एकि तथा साझा अलधकारको सूची, संष्ट्रवधानमा उल्िेखखत मौलिक हकहरू, संष्ट्रवधानमा 
उल्िेखखत राज्यका नीलतहरू, धारा ५९ को आलथवक अलधकार, भाग १९ का स्थानीय आलथवक कायवप्रणािी, 
नेपाि सरकारबाट स्वीकृत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको ष्ट्रवस्ततृीकरण प्रलतवदेन, सङ्घीय सरकारिे  लनमावण 
गरेको आवलधक योजनािे लिएका नीलत तथा प्राथलमकताहरू, प्रदेश सरकारको आवलधक योजनािे लिएका 
िक्ष्यहरू, स्थानीय ऐन कानूनमा उल्िेखखत प्राबधानहरू, ष्ट्रवकास समसामष्ट्रयक मदु्दाहरू अन्त्तगवत ददगो 
ष्ट्रवकासका िक्ष्यहरू, जिवाय ु पररवतवन, ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन, िैष्ट्रिक सशखिकरण, वातावरणमैरी स्थानीय 
शासन जस्ता ष्ट्रवर्यिाई ध्यानमा राखेको छु। 

बजेटका उद्दशे्यहरू: 
आगामी आलथवक बर्वको बजटेका उद्देश्यहरू लनम्न बमोखजम राखेको छु। 

➢ कृष्ट्रर् पेशाहरूिाई व्यावासयीकरण, ष्ट्रवष्ट्रवलधकरण तथा यान्त्रीकरण तफव  उन्त्मखु गराउँदै यवुा जनशखििाई 
उत्पादन तथा उत्पादकत्व वषृ्ट्रिमा आकष्ट्रर्वत गरी उच्च आलथवक वृष्ट्रि गने। 

➢ समय समयमा आउने माहामारी रोगको लनयन्त्रण तथा व्यवस्थापन  गने र आधारभतू स्वास््य सेवा सबै 
नागररकहरूको पहुँचमा परु् याउने। 

➢ स्थानीय स्तरमा प्राि स्रोत र साधनको अलधकतम पररचािन गरी उच्च अलथवक वृष्ट्रि हालसि गने ।  

➢ प्राष्ट्रवलधक तथा व्यावसाष्ट्रयक खशक्षामा जोड ददँदै शैखक्षक के्षरको गणुस्तरमा सधुार ल्याउने। 

➢ भौलतक पूवावधारको ष्ट्रवकास माफव त जीवनशैिी पररवतवन गदै िैजान।े 

➢ आय र रोजगारीका अवसरमा वृष्ट्रि गदै गररबी िटाउन।े 

➢ अवसरको सजृना गदै सामाखजक सरुक्षा तथा समावखेशकरणको अवधारणािाई अत्मसाथ गने। 

➢ रैनादेवी छहराबासीिाई गणुस्तरीय सेवा प्रवाह गरी सेवामा सन्त्तषु्ट्रि प्रदान गने। 

➢ ष्ट्रवकास कायवक्रमिाई जनसहभालगतामा आधाररत गरी रोजगारको अवसर लसजवना गने । 

 

प्राथलमकताका क्षरेहरू: 
बजेट बाँडफाँड गदाव मैिे देहायका के्षरिाई प्राथलमकतामा राखेको छु। 



➢ कृष्ट्रर् तथा पश,ु खानेपानी तथा सरसफाई 

➢ रोग व्यालध सङ्क्क्रमण लनयन्त्रण तथा ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन 

➢ खशक्षा, स्वास््य, लसचँाइ र स्थानीय पूवावधार 

➢ पयवटन, वन र उद्योग 

➢ सामाखजक सरुक्षा र समावेखशकरण 

➢ सेवा प्रवाह,  सशुासन प्रबिवन र वातावरणको संरक्षण तथा बहआुयालमक ष्ट्रवर्यको ष्ट्रवकास। 

 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 
अब म आलथवक बर्व २०७९/०८० को बजेट तथा कायवक्रम प्रस्ततु गनव चाहन्त्छु। 

 

"ददगो ष्ट्रवकासको आधार – ग्रामीण ष्ट्रवकास र पूवावधार" भने्न नारािाई आत्मसाथ गदै  रैनादेवी छहरा 
गाउँपालिकािाई  ष्ट्रवकासको पथमा अगालड िैजानको िालग गाउँपालिकािे सारेको ठूिा योजना अन्त्तगवत 
सनु्त्दरेढुिा-जठुापौवा-सािझण्डी मोटरबाटोिाई सङ्घ र प्रदेशसँगको समपूरक योजनाको रूपमा अगालड बढाएको 
छु। उि योजनाको िालग सङ्घीय समपूरक कोर्बाट रु. ८०,००,०००/- (असी िाख) र प्रदेश समपूरक 
कोर्बाट रु. ५०,००,०००/- (पचास िाख) र गाउँपालिकाबाट रु. २,३०,००,०००/- (दईु करोड लतस 
िाख) रुपैयाँ गरी रु. ३,६०,00,000/- (तीन करोड साठी िाख) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । 
गाउँपालिकािाई सडक सञ्जािमा जोड्नको िालग छहरा-ताखन्त्सिि-सातमरेु कािोपरेको िालग प्रदेश समपूरक 
कोर्बाट रु. ५०,००,०००/- (पचास िाख) र गाउँपालिकाबाट रु. २,00,00,000/- (दईु करोड) गरी 
जम्मा रु. २,50,00,000/- (दईु करोड पचास िाख) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । गाउँपालिकािाई तीन 
खजल्िा जोड्न ेउद्दशे्यिे रैनादेवी छहरा गाउँपालिकािाई अिावखाँची सगँ पहुँच मागव गराउन पेिाबास-बल्िा- 
अिावखाँची मो.बा.िाई प्रदेश समपूरक अन्त्तगवत रु. १,00,00,000/- (एक करोड) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । 
ष्ट्रवकासिाई ददगो गराउनका िालग सङ्घ तथा प्रदेश सँगको सहकायव र समन्त्वयिाई अगाडी बढाईनेछ । 

अब म लबर्यगत के्षर तफव  प्रवेश गदवछु। 

 

कृष्ट्रर्/पश:ु 

“वतवमानको आवश्यकता – कृष्ट्रर्मा आत्मलनभवरता” भने्न नारािाई आत्मसाथ गदै कृष्ट्रर्िाई व्यावसाष्ट्रयकरण 

ष्ट्रवष्ट्रवलधकरण तथा यान्त्रीकरणमा जोड ददँदै कृष्ट्रर् उत्पादनमा मारात्मक र गणुात्मक वृष्ट्रि गरी कृष्ट्रर् र 

पशजुन्त्य उत्पादन लनयावत गरी नागररकको आय आजवनमा वृष्ट्रि गने तफव  बजेट िखक्षत गरेको छु।कृष्ट्रर् ष्ट्रवकास 

र पशपुािन के्षरको समग्र ष्ट्रवकासको िालग कुि रु. 1,६९,00,000/- (एक करोड उनान्त्सत्तरी िाख 



रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु। ष्ट्रकसानको मागिाई मध्यनजर गरी लमनीष्ट्रटिर(हाते ट्रयाक्टर) ष्ट्रवतरणको िालग 

रु. ५,००,०००/- (पाँच िाख रुपैयाँ) र कुटानी ष्ट्रपसानी लमिमा रु. ५,00,000/- (पाँच िाख रुपैया)ँ 

ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । उत्कृि कृर्कको िालग प्रोत्साहन तालिम तथा परुस्कारको िालग आवश्यक बजेट 

व्यवस्था गरेको छु।उि कायविाई रु.४,००,०००/- (चार िाख रुपैया)ँ ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु। साथै 

मौरीिारमा ५०% अनदुान अन्त्तगवत रु.२,५०,०००/- (दईु िाख पचास हजार रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको 

छु। सहकारी माफव त उत्पाददत, लनकासी हनुे दूध, मास ु को लबष्ट्रक्र/ढुवानीमा अनदुानको िालग रु. 

११,००,०००/- (एिार िाख रुपैयाँ) छुट्याएको छु। आवश्यकता र सम्भाव्यताको िेखाजोखा गरी 

कृर्कहरूिाई आवश्यक पने मागमा आधारीत कृष्ट्रर् सामग्री ष्ट्रवतरण को िागी रु.१५,00,000/- (पन्त्र 

िाख रुपैया)ँ ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु ।समूह गठन गरी व्यावसाष्ट्रयक कृष्ट्रर्मा िागेका यवुाहरूिाई आकष्ट्रर्वत गनव 

सहयोगको व्यवस्था लमिाएको छु। मागमा आधारीत कृष्ट्रर् लबरुवा ष्ट्रवतरणमा  रु.८,००,०००/- (आठ िाख 

रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु। लसमने्त्ट पोखरी अनदुान कायवक्रम ल्याएको छु। पश ुऔर्लध खररद, पश ुनश्ल 

सधुार, भकारो सधुार कायवक्रम, पश ु ल्याब स्थापना तथा ष्ट्रवस्तार अनदुान कायवक्रमिाई आवश्यक रकम 

ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु। माछापािन, बंगरु, िोकि कुखरुा, प्रोत्साहन अनदुान कायवक्रमिाई रु.५,00,000/-  

(पाँच िाख रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । सहकारीिाई अनगुमन तथा लनयमन गनव आवश्यक तालिममा 

रु.१,50,000/- (एक िाख पचास हजार रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । उत्पाददत कृष्ट्रर् वस्तिुाई बजार 

व्यवस्थापन गनवका िालग हाट बजार स्थापनाको िागी रु.५,00,000/- (पाँच िाख रुपैया)ँ ष्ट्रवलनयोजन 

गरेको छु । 

पयवटन: 
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकािाई पयवटकीय हबको रूपमा ष्ट्रवकास गदै िलगन ेछ।गौरवको आयोजनाको रूपमा 
रहेको ऐलतहासीक धालमवक स्थि रैनादेवी मखन्त्दरको ष्ट्रवकासको िालग  रु.50,00,000/- (पचास िाख 
रुपैयाँ) बजेट ष्ट्रवलनयोखजत गरेको छु। जिकेु  झरनािाई खशतिताको सनु्त्दर प्रलतलबम्बको रूपमा ष्ट्रवकास गदै 
िलगन ेछ।उि योजनाका िालग रु.७,00,000/- (सात िाख रुपैया)ँ ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । गाउँपालिका 
लभर रहेका मखन्त्दरहरूिाई संरक्षण गदै पयवटकीय गन्त्तव्यको रूपमा ष्ट्रवकास गदै िलगने छ।उि कायवको 
िालग रु.८१,00,000/- (एकासी िाख रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु।साथै पयवटन प्रविवन गनव झेरुङगढी 
ष्ट्रकल्िा र जिकेु झरनािाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । 



सहकारी तथा ष्ट्रवत्तीय क्षरे: 
सहकारीिाई उत्पादनसँग जोलडने नीलत अबिम्बन गररन ेछ।कृष्ट्रर्मा आधाररत सहकारीिाई लबशरे् प्रोत्साहन 
गररने छ।समग्र सहकारी के्षरको ष्ट्रवकासको िालग आवश्यक बजेट ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु।ििषु्ट्रवत्तहरूको 
सेवािाई जनमैरी बनाउन आवश्यक कदम चालिन ेछ।सहकारी  तालिमको िालग आवश्यक बजेट ष्ट्रवलनयोजन 
गरेको छु। साथै सहकारीबाट मास ुर दधु लबक्री ष्ट्रवतरण गने ष्ट्रकसानिाई प्रोत्साहनको िालग ढुवानी अनदुान 
बापतको  िालग रु.११,00,000/- (एिार िाख रुपैया)ँ ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । 

 

खशक्षा: 
समाजको ज्योलतको रूपमा रहेको खशक्षाको गणुस्तर सधुारको िालग लबशरे् ध्यान ददइने छ।खशक्षािाई 
व्यावसाष्ट्रयकता तफव  उन्त्मखु गनव रु.2,32,40,000/- (दईु करोड बखत्तस  िाख चालिस हजार रुपैया)ँ 
ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । खशक्षाको प्रारम्भ लबन्त्द ुबाि खशक्षाको भौलतक पक्ष र समग्र गणुस्तर सधुारको िालग 
रकम ष्ट्रवलनयोजन गरको छु।खशक्षा व्यवखस्थत गनव र प्र.अ.को र ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको क्षमता 
ष्ट्रवकासको िालग तालिमको व्यवस्था गनव आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कक्षा  ८ को पररक्षा 
सञ्चािन, िगायत खशक्षा ष्ट्रवकाससँग सम्बखन्त्धत खशर्वकको िालग पयावि रकम छुट्याएको छु। नमूना 
क्याम्पसको रूपमा ष्ट्रवकास गनवको िालग भैरव बहमुखुी क्यामपसको िालग रु.५,००,०००/- (पाँच िाख 
रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु।प्राष्ट्रवलधक र व्यावसाष्ट्रयक खशक्षाको िालग लबशेर् ध्यान ददएको छु।  ई.लस.डी.,  
िेखा कमवचारी तथा कायाविय सहयोगीको तिबमा रु.१,14,00,000/- (एक करोड चौध िाख रुपैयाँ) 
ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । लसमान्त्तकृत कुमाि समदुाय ददवा खाजा कायवक्रम र पोर्ाक कायवक्रम सञ्चािन गनव 
आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। छार छाराको अपेक्षा रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको शभेुच्छा भने्न 
नाराका साथ यस पालिका लभरका प्राष्ट्रवलधक ष्ट्रवद्याियमा पढ्ने प्रत्येक वडाबाट दईु/दईु जनािाई छारवृखत्त 
प्रदान गनव रु.६,३०,000/- (छ िाख लतस हजार रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु।लबग स्कुि को सम्भाव्यता 
अध्ययनको िालग रकम ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । गाउँपालिका स्तरीय स्थानीय पाठ्यक्रम लनमावणको िालग 
बजेट व्यवस्था गरेको छु । ष्ट्रवद्याियबाट खेिाडी उत्पादनका िालग रािपलत रलनि खशल्ड प्रलतयोलगतामा 
रु.३,00,000/- (तीन िाख रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु ।१ देखख ५ सम्मका बािबालिकािाई ष्ट्रवद्यािय 
आउने वातावरणको लसजवना गनव, िालग ददवा खाजा कायवक्रमको रकममा वषृ्ट्रि गनवका िालग 
रु.३२,00,000/- (बत्तीस िाख रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । एक नमूना ष्ट्रवद्यािय एक एक 
स्वास्थयकमी अवधारणा अनरुूप भैरव नवदीप मा.ष्ट्रव.मा स्वास््यकमीको व्यवस्था गनव आवश्यक बजटे 
ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु। 

 

 

 



स्वास््य:  

ष्ट्रवश्व भर फैलिएको कोरोना लनयन्त्रण तथा व्यवस्थापन खशर्वकमा रु.१०,00,000/- (दश िाख रुपैयाँ) 
ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । गाउँपालिकाबासी सम्पूणव नागररकको स्वास््य बीमा गने नीलत अनरुुप लनशलु्क 
स्वास््य बीमाको िालग रु.४,००,०००/- (चार िाख रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु। साथै ५० (पचास) 
प्रलतशत स्वास््य लबमा अनदुान कायवक्रममा रु.५,00,000/- (पाँच िाख रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । 
आमा स्वास््य कायवक्रम अन्त्तगवत "सतु्केरी आमा पोलसिो खाना" खशर्वकको िालग रु.७,००,०००/- (सात 
िाख रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु।स्वस्थ बा-आमा कायवक्रम अन्त्तगवत डाक्टर सष्ट्रहत िर-िरमै गई जषे्ठ 
नागररकको स्वास््य परीक्षणको िालग रु.२,५०,०००/- (दईु िाख पचास हजार रुपैयाँ) छुट्याएको छु। 
पैसाको अभावमा कुन ैपलन नागररकको सामान्त्य रोगबाट समते ज्यान नजाओस ्भने्न उद्दशे्यिे स्वास््य उपचार 
सहयोग कोर्मा रु.५,००,०००/- (पाँच िाख रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु। मष्ट्रहिा स्वयंसेष्ट्रवकाको दशैँ 
खचवको िालग रु.१,५००/- (पन्त्र सय रुपैयाँ) थप गरीनकुा साथै  यातायात भत्ता मालसक रु.२५० (दईु सय 
पचास रुपैयाँ)िे वृदद गरी रु.१,२५०/- (एक हजार दईु सय पचास रुपैयाँ) बनाएको छु।उि योजनाका 
िालग रु.११,८८,000/- (एिार िाख अठासी हजार रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु ।सनुौिा हजार ददनका 
कायवक्रमिाई लनरन्त्तरता ददईने छ।X-ray Machine सञ्चािन गनव जनशखिको िालग आवश्यक बजेट 
व्यवस्थापन गरेको छु। जनतािे स्वस्थ बाँच्न पाउने हकिाई सलुनश्चता ददन समग्र स्वास््य क्षेरमा 
रु.१,25,00,000/- (एक करोड पखच्चस िाख रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । 

 

खानेपानी तथा सरसफाई कायवक्रम: 
"स्वच्छ खानेपानी स्वस्थ जीवन" भने्न मूि मन्त्रिाई आत्मसात गदै खानेपानी तथा सरसफाई के्षरमा 
आवश्यक बजेट ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु।हरेक नागररकको िर-िरमा स्वच्छ खानेपानीको िालग एक िर एक 
धारा कायवक्रम सञ्चािन गररने छ।यस कायवक्रमको िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु । भटे्ट लिफ्ट 
खानेपानी, बल्ढेिगढी र नेपाने लिफ्ट खानेपानी योजना सम्पन्न गररनेछ ।  खानपेानीका लनखम्त आवश्यक 
बजेटको व्यवस्था गरेको छु। समग्र खानेपानी ष्ट्रवकासको आवश्यक बजेट ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु तथा 
गाउँपालिकाको फोहोरमैिा व्यवस्थापनको िालग रु.६,00,000/- (छ िाख रुपैया)ँ ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । 
साथै साववजलनक शौचाियको िागी रु.५,00,000/- (पाँच िाख रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । 

 

संस्कृलत प्रबधवन: 
पञ्चेबाजा संरक्षण कायवक्रम, सराय ँनाचँ प्रवधवन, मारुनी नाँच, भैिो, सोरठी नाँच तथा िाखे नाँच, तीज गीत, 
न्त्वागी महोत्सव र भजन ष्ट्रकतवन िगायत स्थानीय संस्कृलत संरक्षण र ष्ट्रवकासको िालग बजेट ष्ट्रवलनयोजन गरेको 
छु।रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको के्षर लभर रहेका मखन्त्दरहरूको संरक्षणको लनखम्त आवश्यक बजेट 
ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु।रैनादेवी मखन्त्दर िगायत सम्पदाको संरक्षण गने लनलत अष्ट्रिकार गरेको छु । 



यवुा, खेिकुद तथा मनोरञ्जन: 
यवुा स्वरोजगार अन्त्तगवत पश ुफमव व्यवस्थापन, कृष्ट्रर् तथा यन्त्रीकरण तफव  आवश्यक रकम ष्ट्रवलनयोजन गरेको 
छु। खेिकुद सामग्रीका िालग बजेटको व्यवस्था गरेको छु।"स्वस्थ जीवनयापनका िालग खेिकुद" भने्न मूि 
नाराका साथ सञ्चािन हनु े अध्यक्ष कप भलिबि प्रलतयोलगताको िालग बजेट ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु। साथै 
यवुाहरूको जोस जाँगरिाई प्रवधवन गनवका िालग उपाध्यक्ष सँग यवुा कायवक्रम सञ्चािनको िालग 
रु.५,00,000/- (पाँच िाख रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । गाउँपालिका स्तरीय खेिाडी उत्पादन गनव 
ष्ट्रवष्ट्रवध कायवक्रमको िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

 

िैष्ट्रिक तथा सामाखजक समावेशीकरण: 
एकि मष्ट्रहिा उद्यमी कायवक्रम, मष्ट्रहिा लसपमूिक कायवक्रमको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको 
छु।ज्यषे्ठ नागररक, अपाि, दलित, आददबासी जनजाती िखक्षत कायवक्रमको लनखम्त आवश्यक बजेटको व्यवस्था 
गरेको छु। बािबालिका तफव  अशि, असहाय, अलत लबपन्न, अनाथ बािबालिकाको लनखम्त छारवृखत्त कायवक्रम 
सञ्चािन गनव आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।बािलबवाह सचेतना कायवक्रमको लनखम्त आवश्यक 
बजेटको व्यवस्था गरेको छु।िखक्षत कायवक्रम अन्त्तगवत "पाँच अ" छारवृखत्त कायवक्रमका िालग िखक्षत 
कायवक्रमको िालग  रु.२८,00,000/- (अठ्ठाइस िाख रुपैयाँ) बजेट व्यवस्था गरेको छु । साथै राज्यबाट 
छुटेका "ग" वगवका अपाि नागररकिाई मालसक रु.२५०/-(दईु सय पचास) का दरिे हनुे गरी 
रु.६,00,000/- (छ िाख रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । 

 

सडक: 
गाउँपालिकास्तरीय सडकको लनखम्त आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।ठूिा योजनािाई सङ्घ तथा प्रदेश 
स्तरीय समपूरक योजनाको रूपमा रकम लबलनयोजन गरेको छु।सनु्त्दरेढुिा-सािझण्डी मोटरबाटो ष्ट्रपच गने 
कायविाई लनरन्त्तरता ददएको छु। गाउँपालिका भवन-धजावाने्न-ताखन्त्सिि-सातमरेु मो.बा. कािोपरेको िालग 
रु.२,50,00,000/- (दईु करोड पचास िाख रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । साथै प्रत्यके वडाका 
मोटरबाटो लनमावण र स्तरोन्नलत गनवको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।जठुा-चहिा मोटरबाटोको 
िालग रु.१०,००,०००/- (दश िाख रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु। प्रत्यके वडामा न्त्यूनतम एक योजना 
रु.१०,00,000/- (दश िाख रुपैयाँ)को कायावन्त्वयन हनुे व्यवस्था लमिाएको छु । जनतािाई यातायातको 
पहुँचमा ल्याउन सरुखक्षत याराको िालग समग्र ष्ट्रवकासको सूचकको रुपमा रहेको सडकको स्तरोन्नलतको िालग 
रु.६,22,५०,000/- (छ करोड बाइस िाख पचास हजार रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । 

 

 

 



लसँचाइ: 
लसँचाइ खशर्वकमा आवश्यक बजेट ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु।भवुनपोखरी लसचँाइ, कयनगैरा लसँचाइ, ठुिोकुिो 
लसँचाइ, अचविे कुिो लसचँाइ िगायतका अन्त्य लसचँाइ आयोजनामा आवश्यक बजेट ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु। 

 

वन तथा भ-ूसंरक्षण: 
वन तथा भ-ूसंरक्षणको िालग आवश्यक बजेट ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु।आपतकािीन रूपमा लभलरने बाढी पष्ट्रहरो 
ष्ट्रवपद्िाई लनयन्त्रण गनव ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन कोर्मा रु.१५,00,000/- (पन्त्र िाख रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरको 
छु । 

 

वातावारण तथा जिवाय ुपररवतवन, ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन: 
सम्भाष्ट्रवत ष्ट्रवपद व्यवस्थापनको िालग गाउँपालिकाको िालग जािी ग्याष्ट्रवन खररदको िालग आवश्यक रकम 
ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । वडा कायाविय तथा प्रहरी चौकीिाई ष्ट्रवपद् प्रलतकायव सामग्री व्यवस्थापनको िालग 
आवश्यक बजेट ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु।टोि-टोिमा ष्ट्रवपद् उिार समूह गठन, तालिम र पररचािन गरी 
अगाडी बढ्न ेकायवक्रम राखेको छु।गाउँपालिका स्तरीय नगर प्रहरीको िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको 
छु । 

 

फोहरमैिा तथा ढि व्यवस्थापन: 
फोहरमैिा व्यवस्थापन कायवको िालग रु.६,००,०००/- (छ िाख रुपैयाँ) बजेट ष्ट्रवलनयोजन गरेको 
छु।जनिनत्व बढी भएका स्थानमा आवश्यकता अनसुार डस्ट लबनको व्यवस्थाको िालग बजेट ष्ट्रवलनयोजन 
गरेको छु। 

 

सेवा प्रवाह: 
सरकारी कायावियको सेवा प्रवाहिाई अलधकतम जनमैरी बनाइने छ।कम््यटुर तालिम, क्षमता ष्ट्रवकास तालिम 
माफव त कमवचारीहरूको कायवक्षमता वषृ्ट्रि गररने छ।हरेक सरकारी कायावियमा नागररक हेल्प डेस्कको लनमावण 
र सञ्चािन गररने छ।सूचना व्यवस्थापन प्रणािीिाई सदुृढ गररने छ।यी सबै कायवको िालग आवश्यक बजटे 
ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु।िमु्ती सेवा माफव त जनताको िर-दैिोमै गएर सेवा प्रवाहको व्यवस्था लमिाएको छु।सबै 
वडा कायावियमा लडखजटि नोष्ट्रटस बोडव राख्न े व्यवस्था लमिाएको छु, साथै साववजलनक सनुवुाई कायवक्रमको 
िालग आवश्यक बजेट ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु।जनतासगँ प्रहरी साझेदारी कायवक्रम, जनतासँग जनप्रलतलनलध 
रेलडयो कायवक्रम र गाउँपालिकाको बाष्ट्रर्वक सलमक्षा कायवक्रमको िालग आवश्यक बजटे ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु। 

जनताको सेवा सन्त्तषु्ट्रि मध्यनजर गदै कमवचारीिाई सेवा प्रवाहमा प्रोत्साहन गनव सङ्घीय सरकारिे बढाएको 
तिबिाई यस स्थानीय तहमा पलन लनरन्त्तरता ददईनछे त्यसको िालग बजेट व्यवस्था गरेको छु । 



 

सशुासन प्रबधवन: 
• नागररक वडापर लनमावण तथा अद्यावलधक गररन ेछ।लडखजटि नागररक वडापरको समते व्यवस्था गदै 

िलगने छ। 

• गनुासो व्यवस्थापनको प्रभावकारी संयन्त्र गठन गररने छ।साववजलनक सनुवुाई, सामाखजक परीक्षण, 
सेवाग्राही सन्त्तिु मापन आदद जस्ता सेवा प्रवाहका नवीनतम अवधारणाको अविम्बन गररने छ। 

• जनताको सेवा सन्त्तषु्ट्रि मापनको साववजलनक सनुवुाईको िालग रु.4,00,000/- (चार िाख रुपैयाँ) 
ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु । 

 

बजेट कायावन्त्वयन: 
आयोजनाहरूको अनगुमन गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतबाट हनुे व्यवस्था 
लमिाइने छ। वडा स्तरीय तथा गाउँपालिका स्तरीय अनगुमन सलमलतबाट योजनाहरूको लनयलमत अनगुमन 
तथा प्रलतवेदन र पषृ्ठपोर्णको व्यवस्था लमिाइने छ।आयोजनासँग सम्बखन्त्धत लबर्यगत सलमलत, लबर्यगत 
शाखाहरूबाट समेत लनयलमत अनगुमन मलु्याङ्कनको व्यवस्था लमिाइने छ।यसबाट बजेट कायावन्त्वयनमा 
अनशुासन र नलतजा प्रालिको सलुनखश्चतता आउन ेष्ट्रवश्वास लिएको छु। 

ष्ट्रवलनयोखजत पुजँीगत बजेट खचव हनु नसक्न ुआलथवक ष्ट्रवकासको िालग चनुौलतको लबर्य बनेको छ।लनधावररत 
समय र िागतमा कायव सम्पन्न गनव, लनमावणमा गणुस्तर कायम गनव र लनणवयकताव तथा लनमावण सम्बि 
व्यवसायी पररणाम प्रलत जवाफदेही हनुे प्रणािीको ष्ट्रवकास गररने छ। 

बजेट कायावन्त्वयन कायवतालिका बनाई सोही बमोखजम कायावन्त्वयन गदै िलगन ेछ। 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 
अब म मालथका के्षरगत बजेट तथा कायवक्रमहरूको बजेट कायावन्त्वयनका िालग बजेट ष्ट्रवलनयोजन र श्रोत 
व्यवस्थाको योजना प्रस्ततु गदवछु। 

 

यस आलथवक वर्वको नीलत, कायवक्रम र बजेट कायावन्त्वयन गनव रु.64,69,25,000/- (चौसट्ठी करोड 
उनान्त्सत्तरी िाख पखच्चस हजार रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गरेको छु। कुि ष्ट्रवलनयोजन मध्य े चाि ु तफव  
रु.42,02,73,000/- (बयािीस करोड दईु िाख लरहत्तर हजार रुपैयाँ) र पुजँीगत तफव  
रु.22,66,52,000/- (बाईस करोड छैसट्ठी िाख बाउन्न हजार रुपैयाँ) रहेको छ।  

आगामी आलथवक वर्वका िालग अनमुान गररएको खचव ब्यहोने श्रोत मध्य े आन्त्तररक आय तफव  
रु.१,25,00,000 (एक करोड पखच्चस िाख रुपैया)ँ, सङ्घीय सरकारबाट प्राि समानीकरण अनदुान र 
राजश्व बाँडफाँडबाट प्राि हनुे रु.२१,54,86,000/- (एक्काइस करोड चवन्न िाख छयासी हजार रुपैयाँ), 



प्रदेश सरकारबाट प्राि समानीकरण अनदुान तथा राजश्व बाँडफाडँबाट रु.2,55,41,000/- (दईु करोड 
पचपन्न िाख एकचालिस हजार रुपैयाँ) ष्ट्रवलनयोजन गररएको छ। सङ्घीय सशतव अनदुानको 
रु.३२,10,00,000/- (बखत्तस करोड दश िाख रुपैयाँ), समपरुक अनदुानमा रु.८०,00,000/- (असी 
िाख रुपैयाँ) र प्रदेश समपरुकमा रु.१,50,00,000/- (एक करोड पचास िाख रुपैयाँ), सङ्घीय लबशरे् 
अनदुानको रकम रु.१,20,00,000/- (एक करोड लबस िाख रुपैयाँ), प्रदेश लबशेर् अनदुान रकम 
रु.६०,00,000/- (साठी िाख रुपैयाँ), प्रदेश सशतव अनदुान रकम रु.८०,00,000/- (असी िाख 
रुपैयाँ), अखिल्िो वर्व बचत अनमुालनत बजेट रु.३,50,48,000/- (तीन करोड पचास िाख अडचािीस 
हजार रुपैयाँ) गरी आय आकँिन गरेको छु । 

 

सभाध्यक्ष महादोय, 
यो बजेटको कायावन्त्वयनबाट गाउँपालिका समानपुालतक र न्त्यायपूणव ष्ट्रवकास सँगै समषृ्ट्रिको नयाँ चरणमा प्रवशे 
गनेछ। गाउँपालिकाबासी आम नागररकहरूको संष्ट्रवधान प्रदत्त मौलिक हकहरू कायावन्त्वयन हुँदै जानेछन ्भने्न 
आशा मैिे लिएको छु। 

 

प्रस्ततु बजेट तजुवमा गदाव मागव लनदेशन प्रदान गनुवहनुे आदरणीय अध्यक्षज्यू, वडाध्यक्षज्यूहरू, सम्पूणव 
जनप्रलतलनलधहरू, लबर्यगत सलमलत, ष्ट्रवलभन्न ष्ट्रवज्ञ, अथवशास्त्री, राजनीलतक दिका नेताज्यूहरू, नागररक समूहका 
अगवुाहरू, सामाखजक अलभयान्त्ता, लबर्यगत कायावियका प्रमखुज्यूहरू िगायत सम्पूणव प्रलत हाददवक आभार 
प्रकट गदवछु। साथै यस कायवमा अहोरार खष्ट्रटई नीलत, कायवक्रम र बजेट लनमावण कायविाई सफि बनाउनहुनु े
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतज्यूिाई ष्ट्रवशेर् धन्त्यवाद ददन चाहन्त्छु। बजेट लनमावण कायवमा अहोरार खष्ट्रटनहुनु े
रािसेवक कमवचारी ष्ट्रटम िगायत सम्पूणविाई धन्त्यवाद ददन चाहन्त्छु। 

 

अन्त्त्यमा रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको ष्ट्रवकासमा टेवा परु् याउनहुनुे सबै करदाताहरू, सङ्घीय सरकार, प्रदेश 
सरकार, गैर सरकारी तथा सामदुाष्ट्रयक संस्थाहरू िगायत रैनादेवी छहराबासी र रैनादेवी छहरा 
गाउँपालिकािाई माया गनुवहनुे सम्पूणव आमा-बवुा, दाज-ुभाइ, दददी-बष्ट्रहनीहरूिाई यस अवसरमा हाददवक आभार 
प्रकट गदै यो बजेटको सफि कायावन्त्वयनमा समेत सबैको पूणव सहयोग पाउन ेष्ट्रवश्वास गदवछु। 

 

 

 

धन्त्यवाद ! 
 

 

 


