
 
 

/flS;/fª ufpF ;efsf] afx«f}F clwj]zgdf ufpF sfo{kflnsfsf] tkm{af6 

pkfWoIf >L ag:td lyªn] k|:t't ug'{ePsf]  

 

 

  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/flS;/fª ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

r}gk'/, dsjfgk'/ 

 

 

cfo / Joosf] cg'dfg -ah]6_  



2 

 

अध्यक्ष महोदय,  

आज सम्बत ्२०७९ साल असार २८ गते म यस गाउँपाललकाको उपाध्यक्षको हैलसयतले श्रीमान ्
गाउँपाललकाको अध्यक्षज्यूको लनदेशन बमोजजम यस गररमामय राजससराङ गाउँ सभाको बाह्रौँ 
अलिवेशनको दोस्रो बैठकमा गाउँ काययपाललकाले आगामी आलथयक बर्यको लालग तय गरेको राजश्व 
तथा व्ययको अनमुान (बजेट) प्रस्ततु गनय गैरहेको छु ।  

यस गौरवशाली क्षणमा संघीय लोकताजरिक गणतरि स्थापनाका खालतर ववलभन्न कालखण्डमा 
भएका ऐलतहालसक जनआरदोलन तथा घटनाहरुमा बललदानी पूणय जीवन उत्सगय गनुयहनुे ज्ञात 
अज्ञात शवहदहरुप्रलत श्रद्धाञ्जली अपयण गदयछु ।  

स्थानीय तह सदस्य लनवायचन, २०७९ बाट ववलभन्न पदमा लनवायजचत भई आएका हामी लनवायजचत 
पदालिकारीहरुले यस राजससराङ गाउँपाललकामा लमतव्ययी, वववेकपूणय, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी 
रुपमा स्रोतको पररचालन गनुयपदयछ भने्न मारयताका साथ बजेट तजुयमा गरेका छौँ । बजेट 
लनमायणको क्रममा संवविानले व्यवस्था गरे अनसुारका नागररकका मौललक हक र अलिकार को 
रक्षा गदै उनीहरुको आलथयक सामाजजक कल्याणका लनलमत्त नागररकको सबैभरदा नजजकको 
सरकारको रुपमा जनमखुी र जनउत्तरदावय सावयजलनक सेवा प्रवाहमा अलिकतम ध्यान ददइएको 
छ ।  

श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय,  

अब म  राजससराङ गाउँपाललकाको चाल ु आलथयक वर्यको आलथयक गलतववलि तथा बजेट 
कायायरवयनको सलमक्षा गने अनमुलत चाहरछु ।  

१. चाल ुआलथयक बर्यमा यस गाउँपाललकाको कुल सरकारी खचय रु. ६१ करोड ३१ लाख 
३८ हजार ७ सय २१ रहेकोमा रु. ४५ करोड ९५ लाख ३५ हजार ९ सय ५० खचय 
भएको छ, जनु कुल बजेटको ७४.९४ % हनु आउँदछ। जसमध्ये, चाल ुतर्य  रु. २५ 
करोड ६३ लाख ५५ हजार ६३७.७३ पैसा (७३.८%) र पुजँीगत तर्य  रु. २० करोड 
३१ लाख ८० हजार ३ सय १२.६४ पैसा माि (७७.४३%)।  

 

२. चालू आलथयक वर्यमा हाल सम्म आरतररक आय तर्य  रु. १० करोड ५६ लाख ८८ 
हजार २ सय ५३ रुपैयाँ संकलन भएको छ ।  
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अध्यक्ष महोदय,  

अब म चालू आलथयक वर्यमा कायायरवयन भएका केही उल्लेखनीय काययहरु लनम्न वमोजजम भएको 
व्यहोरा यस सम्मालनत सभा समक्ष पेश गने अनमुलत चाहरछु । 

३. चाल ुआलथयक वर्यमा मेलडकल अलिकृत सवहतको राजससराङ्ग आिारभतु अस्पताल र हरेक 
वडाहरुमा रहेको स्वास््य संस्थाहरुबाट यहाँका जनतालाई गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह 
काययलाई लनररतरता ददईएको छ, जशक्षा तर्य  श्री सूयोदय मावी मा बाली ववज्ञान पठन पाठन को 
लागी जनशजि व्यवस्थापन कायय अजरतम चरणमा पगेुको छ । त्यसैगरी चेपाङ छािवजृत्त 
काययक्रम, वहुारी छािवजृत्त काययक्रम, कडा वकलसमका रोग लागेको ववपन्न नागररकलाई स्वास््य 
उपचारमा आलथयक सहायता काययक्रम, पूवायिार तर्य का वोटवारी परेवालभर सडक खण्डको सेरवाल 
लनमायण, केररीय प्रशासलनक भवन र चेपाङ संग्रहालय भवनको लनमायण काययलाई तीव्रता ददईएको 
छ, वडानं. ७ बाहेक सवै वडामा सवुविासम्पन्न स्वास््य संस्था भवन लनमायण भैसकेको छ ।  

४. जनस्वास््य सँग सम्बजरित स्वास््य संस्थाहरुमा रहेका प्रसतुी केररहरुको सिुार, स्वास््य 
जशववर सञ्चालन गररनकुा साथै स्वास््य संस्थाहरुबाट लनिःशलु्क रुपमा और्लि ववतरण गररएको छ 
।  

५. चेपाङलाई ववजलुी काययक्रमलाई लनररतरता ददँदै वडा नं. ४, ८ र ६ मा केररीय ववद्यतु 
प्रशारण लाइन ववस्तारको कायय सम्पन्न गररएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रववलिलाई थप 
प्रभावकारी वनाउन वडा कायायलयहरुमा इरटरनेट जडान गरी वडा नं. १, २, ३ र ५ मा 
अनलाईन व्यजिगत घटना दताय कायय सरुु गररएको छ भने वडा नं. ४, ६ र ९ मा पलन आगामी 
श्रावनदेजख सो कायय शरुुवात गनय आवश्यक व्यवस्था लमलाईएको छ । 

 

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 

६. राजससराङ गाउँपाललकाले आफ्नो चौतर्ी ववकासमा िेरै चनुौती एवं समस्याहरु पार गदै 
गाउँपाललकाको सवयपक्षीय ववकासमा यथाससय रुपमा अगाडी बविरहेको छ । तथावप भौगाोललक 
ववकटता, हावापानी, सांस्कृलतक एवं सामाजजक वववविताका दृविले यस गाउँपाललकाको ववकास 
लनमायण कायय सवै वजस्त र समाजमा सहज छैन। वयनै वववविता माझमा राजससराङ गाउँपाललकाले 
लनम्न चनुौतीको सामना गदै ववकास लनमायणमा अगालड बिन ुपरेको छ ।   

क) परम्परागत रुपमा अभ्यस्त सामाजजक जीवन एवं सामाजजक संरचनालाई आिलुनक प्रववलियिु 
वैज्ञालनक प्रणलीमा पररणत गदै समय सापेक्ष आलथयक तथा सामाजजक कृयाकलापमा समाजको 
आिलुनक पहुँच स्थावपत गरी रोजगारी शृ्रजना गनुय, 
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ख) ववलभन्न क्षेिमा प्रभावकारी सावयजलनक सेवा प्रवाह गनय कमयचारीको ज्ञान र क्षमताको कलम 
रहेको वतयमान अवस्थामा काययरत जनशजिलाई समय सापेक्ष क्षमता ववकास गनुय, 

ग) उपभोिा सलमलतवाट सञ्चालन हनुे र गररने ववलभन्न आयोजनाहरुको कायायरवयनका लालग 
सम्वजरित उपभोिा सलमलतहरुमा प्राववलिक, नीलतगत, ववलिवत र प्रकृयागत रुपमा कायय गनय, 
गराउन,  

घ) जल, जंगल, जलमन आदद प्राकृलतक सम्पदा, पययटकीय क्षेिहरु एवं मानव संसािनको उपयोग 
र पररचालन गरी समाजको चौतर्ी ववकास गनय ससने सम्भावना रहेर पलन लगालनका लालग 
सािनको सीलमतताको कारणले गदाय प्राकृलतक सम्पदा एवं मानव संसािनको उजचत व्यवस्थापन 
र संरक्षण गनुय ।  

ङ) संघ तथा प्रदेश सरकारबाट समपरुक, ववशेर् र सशतय अनदुान अरतगयत प्राप्त बजेट तथा 
काययक्रम सञ्चालन र सम्पन्न गने समयावलि कम रहन ुसमेत चनुौतीको रुपमा रहेको छ । 

यी ववववि चनुौती र समस्या हुँदाहुँदै पलन समयानकुुल सामाजजक चेतनाको पररवतयनसँगै यी सवै 
चनुौतीहरुलाई क्रमशिः सामना गदै अगालड बिन ससने क्षमता समाजमा रहेको हुँदा राजससराङ 
गाउँपाललका सवयपक्षीय सहकाययका साथ राजससराङवालसको उि क्षमताको उपयोग गदै अजघ 
बढ्न दृि संकजल्पत छ । 

श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, 

७. आगामी आलथयक वर्यका लालग वजेट तजुयमा गदाय देहाय बमोजजमका आिारहरु ललइएको छ 
। 

• नेपालको संवविानले लनददयष्ठ गरेका राज्यका लनदेशक लसद्धारत तथा नीलतहरु,  

• नेपाल सरकारको चाल ु पञ्चवर्ीय योजनाले लनिायरण गरेका लक्ष्य रणनीलत तथा 
प्राथलमकताहरु, 

• नेपाल सरकारको वावर्यक नीलत तथा काययक्रम, 

• ददगो ववकास लक्ष्यहरुले लनिायरण गरेका प्रमखु क्षेिहरु,  

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेका व्यवस्थाहरु,  

• स्थानीय तहको बावर्यक बजेट तथा काययक्रम तजुयमा ददग्दशयन, २०७४ ले गरेका 
व्यवस्थाहरु, 

• अरतरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

• राविय प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आयोग ऐन, २०७४ 

• नेपाल सरकार संघीय मालमला तथा सामारय प्रशासन मरिालयबाट समय समयमा प्राप्त 
मागयदशयन तथा लनदेशनहरु, 

• प्रदेश सरकारले तय गरेको बावर्यक नीलत तथा काययक्रम, 
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• प्रदेश सरकारका ववर्य क्षिेगत नीलतहरु तथा योजनाहरु,  

• राजनैलतक दलहरु, ववर्यगत कायायलय, गै.स.स., नीजज क्षेि तथा नागररक समाजबाट प्राप्त 
सझुावहरु, 

• वजस्त स्तरीय भेला ÷वडा भेला, वडा सलमलतबाट प्राथलमकीकरण, राजश्व परामशय सलमलत, 

ववलभन्न क्षेिगत सलमलतहरु, बजेट तजुयमा सलमलत हुँदै सहभालगतामूलक र समावेशी योजना 
तजुयमा प्रकृयाद्धारा प्राथलमकीकरण सवहत प्राप्त भएका योजनाहरु,  

• वडा कायायलयबाट प्राप्त त्यांक एवं सूचनाहरु, आदद ।  
 

श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, 

अब म यस सम्मालनत सभा समक्ष प्रस्ततु वजेटका आिारभतू सोच लनम्नानसुार रहेको जानकारी 
गराउन चाहरछु । 

८. पारदशी, जनसहभालगतामूलक र जनउत्तरदायी ववकास प्रशासन मार्य त आरतररक क्षमताको 
ववकास गदै भौलतक पूवायिार, आलथयक, सामाजजक र साँस्कृलतक क्षेिको ववकास गरी समदृ्ध र 
अनकुरणीय स्थानीय तहको रुपमा राजससराङवासीको सरुदर भववष्य कोने यस बजेटको आिारभतू 
सोँच रहेको छ  ।  
 

 अध्यक्ष महोदय, 

९. उल्लेजखत आिारभतू सोँच परुा गनय आगामी आलथयक वर्यका लालग प्रस्ततु वजेटका उदे्दश्यहरु 
देहाय बमोजजम रहेका छन ्। 

क. संवविानको कायायरवयनमा नेपाल सरकार प्रदेश सरकारलाई सहयोग र समरवय गने, 

ख. भाौलतक पूवायिारको लनमायण तथा नागररकको क्षमता अलभववृद्ध मार्य त रोजगारीका अवसरहरु 
ववृद्ध गदै आलथयक समता कायम गने, 

ग. राजससराङ गाउँपाललकाको चौतर्ी ववकासका लालग सरकारी श्रोत पररचालनलाई प्रभावकारी 
बनाउन,े  

घ. गाउँ काययपाललका र अरतगयतका वडा कायायलयहरुबाट प्रदान गररने सेवामा आम नागररकको 
सहज पहुँच स्थावपत गने, 

ङ. ववकासका हरेक वक्रयाकलापमा नागररकको सहभालगतालाई सलुनजित गरी नागररकको क्षमता 
ववकास र श्रोतको उच्चत्तम उपयोगलाई सलुनजित गने ।  
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१०. उल्लेजखत सोच र उदे्दश्य अनरुुपको उपलव्िी हालसल गनय वजेटमा लनम्न प्राथलमकताहरु 
लनिायरण गररएको छ । 

• जशक्षा, स्वास््य, पोर्ण, खाद्य सरुक्षा तथा सम्प्रभतुा, 
• खानेपानी, सरसर्ाई, वातावरण संरक्षण, भकू्षेि एवं प्राकृलतक स्रोतको दीगो उपयोग, 

• भौलतक तथा आलथयक पूवायिारको ववकासमार्य त जजववकोपाजयन सिुार, 
• कृवर्, पशपुालन, मौररपालन क्षेिको आिलुनकीकरण, ववववलिकरण र व्यवसायीकरण, 

• सावयजलनक, लनजी तथा सहकारी क्षेिको साझेदारीबाट पययटन क्षेिको ववकास र प्रवद्र्िन, 

• रोजगारमूलक समावेशी आलथयक ववकास, 

• सावयजलनक सेवा प्रवाहमा सिुार र सशुासन प्रवद्र्िन, 

• वन, वातावरण र जलवाय ुपररवतयन,  

• मानव अलिकार, एकल मवहला, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गगता भएका व्यजि, दललत र ववपन्नको 
सशजिकरण । 

 

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 

११. अब म वयनै उदे्दश्य, चनुौती र प्राथलमकताका आिारमा राजससराङ्ग गाउँपाललकाको आ.व 
२०७९÷०८० को लालग तयार पाररएको बावर्यक बजेट तथा काययक्रम प्रस्ततु गनय चाहरछु ।  

१२. आगामी आ.व. २०७९÷०८० मा केररीय अनदुान तर्य  ववत्तीय समानीकरणमा रु. १० 
करोड ७७ लाख, सशतय अनदुान रु. १९ करोड ४२ लाख, ववशेर् अनदुान रु. १ कारोड ५० 
लाख, समपरुक अनदुान रु. १ करोड २० लाख र राजश्व बाडर्ाँडबाट रु. १० करोड ६६ 
लाख  गरर संघीय सरकारबाट जम्मा रु. ४३ करोड ५५ लाख १७ हजार तथा प्रदेश 
सरकारबाट ववत्तीय समानीकरणमा रु. ९६ लाख ९० हजार, सवारी सािन करको बाँडर्ाँड १ 
करोड, सशतय अनदुान रु. ३ करोड १० लाख, ववशेर् अुनदान रु.१ करोड ५० लाख तथा 
समपरुक अनदुान रु. ३ करोड गरी प्रदेश सरकारबाट जम्मा रु. ९ करोड ५७ लाख ५८ 
हजार  र आरतररक आम्दानी अ. ल्या. समेत रु. ९ करोड २१ लाख ४० हजार  गरी कुल रु. 
६२ करोड ३४ लाख १५ हजार प्राप्त हनुे अनमुान छ ।  

यसरी प्राप्त हनुे आयबाट आगामी आ.व. २०७९÷०८० को लागी कुल बजेट रु. ६२ करोड 
३४ लाख १५ हजार मध्ये चाल ुखचय तर्य  रु. ३५ करोड ७५ लाख ७ हजार ५ सय (कुल 
व्ययको ५७.३५ प्रलतशत) र पूजँीगत खचयतर्य  रु. २६ करोड ५९ लाख ७ हजार ५ सय  
(कुल व्ययको ४२.६५ प्रलतशत) रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

वडा सीललङ्ग समेत ववलभन्न ववर्यगत क्षेिहरुमा देहाय बमोजजमको बजेट लबलनयोजन गरेको छु, 
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लस.नं. ववर्यगत क्षिे बजेट रकम 

१ आलथयक ववकास एक करोड सरतानब्बे लाख माि 

२ सामाजजक ववकास  पाँच करोड पचपन्न लाख उनारसत्तरी हजार माि    
३ पूवायिार ववकास  दश करोड छपन्न लाख पचासहजार माि 

४ वन, वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन   लिहत्तर लाख चाललस हजार माि 

५ सशुासन तथा संस्थागत ववकास  एक करोड एक लाख पचास हजार 
 

 

 

अब म क्षेिगत रुपमा ववलनयोजन गररएको आय व्यय वववरण यस सम्मालनत सभा समक्ष पेश 
गनय चाहरछु: 
 

अध्यक्ष महोदय,  

अरत्यमा, राजससराङ गाउँपाललकाको आलथयक बर्य २०७९÷०८० को बावर्यक काययक्रम तथा राजश्व 
र व्ययको अनमुान (बजेट) यस गररमामय गाउँ सभामा प्रस्ततु गने जजम्मेवारी प्रदान गनुयभएकोमा 
गाउँपाललका अध्यक्षज्यू एवं गाउँ काययपाललका प्रलत िरयवाद ददंदै यस गररमामय गाउँ सभामा 
सहभागी हनुे सम्पूणय गाउँ सभा सदस्यज्यूहरु प्रलत सादर िरयवाद व्यि गनय चाहरछु । िरयवाद, 

नमस्कार । 

          बनस्तम लथङ 

            उपाध्यक्ष 


