
- 1 - 
 

आदणिय  यस गरिमामय गााँउ सभाका अध्यक्ष महोदय एवं सभाकासदस्यज्यूहरु, 

 

1. नेपालको संववधान, २०७२ बमोणिम गठितकञ्चन गााँउपाललकाकोतेस्रो गााँउ सभामा 
गााँउपाललकाको आलथिक वर्ि २०७5/७6 को आय ि व्यायको अनमुान यस 
गरिमामय गााँउसभामा प्रस्ततु गनि पाउाँदा मलाई खशुी लागेको छ ।  

 

2. यस ऐलतहालसकअवसिमा लोकतन्त्र िावियता स्वतन्त्रता ि अग्रगालम परिवतिनको 
लागी नेपाली िनताले गदै आएको ववलभन्न आन्त्दोलन त्याग ि बललदानको स्मिि गदै 
िािनीलतक परिवतिनको लागी िीवन उत्सगि गनुिहनु े सम्पूिि शहीदहरु प्रलत भावपूिि 
श्रद्धान्त्िली अपिि गदिछु।साथै संघर्िको क्रममा वेपत्ता तथा घाईते हनु ुभएका व्यणि 
ि परिवािहरु प्रलत सम्मान व्यि गदिछु।  

 

3.कञ्चन गााँउपाललकाको ववणशष्ट भौगोललक वनावट,प्राकृलतक साधन स्रोतको 
उपलब्धता, िातीय ववववधता, लनमािि भईसकेका ववकासका न्त्यूनतम पूवािधािहरु ि अन्त्य 
ववलभन्न पक्षहरुलाई आत्मसाथ गदै;गााँउपाललकाको वहृत्ति ववकासको लनलमत्त आवश्यक 
गरुुयोिना (Master Plan)अनरुुपको पयािप्त ि सक्षम िनशणिको अभाव, स्वालमत्व 
वववहन िग्गा िलमनमा बनेका संिचना तथा अव्यवणस्थत बसोबास िस्ता समस्या ि 
अविोधहरुलाई णचदै;भौगोललक एवं िातीय ववववधता अनरुुपका पूवािधाि एवं सामाणिक 
ववकास नीलत, योिना ि कायिक्रम तिुिमा गिी प्रभावकािी ढंगबाट कायािन्त्वयन 
गनि,उपलब्ध िनशणिको क्षमता ववकास गिी परिचालन गनि एवं सक्षम िनशणिलाई 
आकवर्ित गनि, ववलभन्न वकलसमका  कायिक्रमको प्रभावकािी व्यावस्थापन, नागरिकमैरी 
ढंगबाट गााँउपाललकाको संस्थागत ववकास, साधन स्रोतको ठदगो परिचालन तथा 
शहिीकििका चनुौती सामना गदै; िनमत, िनइच्छा ि हामी प्रलतलनलधहरुको तत्पिता 
एवं इच्छा, शणि, कृवर्, पशपुालन, पयिटन क्षरेको उच्च सम्भावना तथा प्राकृलतक स्रोत 
साधनलाई अवसिका रुपमा ग्रहि गिेको छु । 

 

4.स्थानीय सिकािको रुपमा स्थावपत यस कञ्चन गााँउपाललकाको गरिमामय तेस्रो 
गााँउसभामा आगामी आलथिक वर्ि 2075/076 बिेटका उदे्दश्यहरु प्रस्ततु गनि 
चाहन्त्छु।बिेटका उदे्दश्यहरु लनम्नअनसुाि िहेका छन।् 

 

क) कृवर् भलुममा लसाँचाईको व्यावस्था गिी कृवर् उत्पादनलाई ववृद्ध गने, 

ख) पूवािधाि लनमाििमा नमूना कायि गने, 
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 ग) शैणक्षक सधुाि ि स्वास््य के्षरको सवलीकिि एवं स्तिीकिि गने, 
 घ) स्विोिगाि एवं िोिगािी सिृनामा सहिीकिि गने, 
 ङ) सामाणिकन्त्याय ि समानता कायम गने, 
 च) स्वच्छ वाताविि, प्रकोप न्त्यूनीकिि ि शहिीकििलाईव्यवणस्थत गने, 
 छ) सशुासन प्रवदिन गने, 
ि) मवहला सशणिकिि गने । 
झ) िािस्वको दायिा फिावकलो वनाउन े। 

 

5.उपिोि उद्देश्य हालसल गनि नीलत तथा कायिक्रम तिुिमा गदाि देणख नै ध्यान पयुािइएको 
छ । लनम्न पद्बती अवलम्बन गिी बिेट तथा कायिक्रमलाई िनमखुी यथाथिपिक 
ठदगो ि प्रभावकािी बनाउने प्रयास गिेको छु। 

क) अन्त्ति सिकािी ववत्तीय हस्तान्त्तििको माध्यमबाट संणघय सिकाि ि प्रदेश 
सिकािबाटशसति एवं लनशति अनदुान लसमा प्राप्त, ि िािस्व बाडाँफाडबाट प्राप्त िकम, 

 ख) आन्त्तरिक आयको अनमुान, 
 ग) स्रोत अनमुान तथा बिेट लसमा लनधाििि सलमलतबाट बिेट लसमा  

लनधाििि, 
 घ) समदुायस्तिबाटनागरिकका आवश्यकता ि अपेक्षासंकलन, 
 ङ) वडा तथा टोल ववकास संस्थाहरुकोभेला तथा ववलभन्न सिोकािवाला लनकाय साँग 

ववलभन्न समयमा गरिएकाछलफल ि अन्त्तिवक्रया, 
 च)वडाबाट प्राथलमकता सवहत योिना कायिक्रम छनौट तथा लसफारिस, 
 छ) बिेट तथा कायिक्रम तिुिमा सलमलतको वैिकमा गरिएका छलफल, ववश्लरे्ि, 
 ि) प्राथलमकता क्षरे लनधाििि गिी बिेट ववलनयोिन, 
 

6. योिना, कायिक्रम, आयोिनाहरुलाई नागरिकको आवश्यकता ि अपेक्षा अनकुुल बनाउन, 
साथिक परििाम हालसल गनि ि बिेट ववलनयोिनलाई सहि बनाई कायािन्त्वयनमा 
प्रभावकारिता ल्याउन प्रस्ततु बिेट तथा कायिक्रममा समावेश भएका योिना, कायिक्रम 
तथा आयोिनाहरुको लनम्न आधािमा प्राथलमकीकिि गरिएको छ । 

 क) उत्पादन मूलक ि लछटो प्रलतफल ठदने, 
   ख) पवुािधाि ववकास ि गरिबी न्त्यूनीकििमा योगदान पयुािउने, 
 ग) िािस्व परिचालनमा योगदान पयुािउने, 
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 घ) सेवा प्रवाह, संस्थागत ववकास ि सशुासनमा योगदान पयुािउने, 
 ङ) स्थानीय श्रोत साधनमा आधारित भई िनसहभालगता अलभबवृद्ध गने, 
 च) लैविक समानता, सामाणिक समावेशीकििको अलभबवृद्ध हनुे, 
 छ) ठदगो ववकास ि वाताविि संिक्षिमा योगदान पयुािउने, 
 ि) प्रम्पिागत संस्कृलत ि िातीय पवहचान प्रबदिन गने, 
 झ) नागरिक स्तिबाट उिान भएका आवश्यकता एवं अपेक्षाहरुको संवोधन, 
 ञ) वडा सलमलतका लसफारिस । 

 

7.प्रस्ततु बिेट तथा कायिक्रम तिुिमा गदाि लनम्न नीलत तथा आधािहरुलाईआत्मासाथ 
गिेको छु  । 

 क)संवत ् २०७5 साल असाि 5 गतेका ठदन गााँउ सभाले पारित गिेको  

 आलथिक वर्ि २०७5/०७6 को नीलत तथा कायिक्रम, 
ख) संणघय ि प्रदेश सिकािको नीलत तथा कायिक्रम ि बिेट, 

 ग) नेपालको संववधान, २०७२ को अनसूुची ८ ि ९ मा उल्लेणखत स्थानीय  

 तहको एकल तथा साझा अलधकािको सूची, 
 घ) नेपालको संववधानमा उल्लेणखत मौललक हकहरु, 
 ङ) नेपालको संववधान भाग ४ अन्त्तगितका िाज्यका आलथिक, सामाणिक 

ववकास,प्राकृलतक श्रोतको उपयोग, वाताविि संिक्षि सम्बन्त्धी नीलतहरु,  

धािा ५९ को आलथिक अलधकाि ि भाग १९ को आलथिक कायि प्रिाली, 
 च) नेपाल सिकािबाट स्वीकृत संघ, प्रदेश ि स्थानीय तहको कायि  

 ववस्तलृतकििको प्रलतवेदन, 
 छ) संघीय ि प्रदेश सिकािले अंलगकाि गिेको आवलधक योिनाले ललएका नीलत 

तथाप्राथलमकताहरु, 
 ि) संघीय ि प्रदेश सिकािले अवलम्बन गिेका आलथिक तथा ववत्तीय नीलतहरु, 
 झ) नेपालले अन्त्तिािीय िगतमा िनाएका प्रलतबद्धताहरु, 
 ञ)  स्थानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४ तथा स्थानीय शासन सञ्चालन संबन्त्धी ऐन, 

लनदेणशका तथा परिपरहरु  

ट) स्थानीय तहका सम्वन्त्धमा भएका अध्ययन प्रलतवेदनहरु 

ि) ववकासका समसामवयक मदु्दाहरु िस्तै सामाणिक संिक्षि, ठदगो ववकास, िलवाय ु
परिवतिन ि ववपद् व्यवस्थापन, खाद्य तथा पोर्ि सिुक्षा, लैविक सशणिकिि तथा 
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समावेशी ववकास,बाल मैरीस्थानीयशासन, वाताविि मैरी स्थानीय शासन, पूिि सिसफाई 
एवं उिाि संकट लगायतका अन्त्ति सम्बणन्त्धत ववर्यहरु, 
ड)संणघय ि प्रदेश सिकािका ववर्यगत एवं के्षरगत नीलतहरु, 

ढ) समदुाय, टोल, वस्ती स्तिमा भएका छलफल, सविदललय तथा सविपणक्षय छलफल 
नागरिक स्तिबाट उिान भएका आवश्यकता एवं अपेक्षा टोल लबकास संस्थाि वडा 
सलमलतका लसफारिस । 

 

8.चनुौलतहरु 

क)संघीयता कायािन्त्वयनको यस चििमा स्थानीय सिकािका सवै आयामहरु अभ्यासमा 
आईसकेका छन।्लसहंदिबािको अलधकाि घिघिमा पयुािउने सोच अनरुुपको सेवा 
सवुवधा एवं ववकासको अनभुलुत गिाउन ेकायि लतव्र ि णशघ्र हनु सवकिहेको छैन। 

ख) िाज्यको पनुसंिचना साँगै स्थानीय सिकािका रुपमा स्थावपत भैसकेको अवस्थामा 
ववकासप्रलत िनताको ह्ववातै्त बढेको चाहना पिुा गनुि चनुौलतपूिि छ। 

ग) स्थानीय स्रोत साधनको उणचत परिचालन गिी स्थानीय सिकािको आन्त्तरिक क्षमता 
ववकास । 

घ) सबै प्रकािका भेदभाव ि छुवाछुत अन्त्त्य गिी सामाणिक न्त्याय ि समानतामा आधारित 
समािको स्थापना गनुि । 

ङ) संघ प्रदेश ि स्थानीय तहलबचको अन्त्तिसम्बन्त्ध बललयो बनाउने आधािको रुपमा 
ललईएको सहकारिता सहअणस्तव्व ि समन्त्वयको लसद्धान्त्त बमोणिम संचालनमा 
कठिनाई। 

च)संववधानले लनठदिष्ट गिे बमोणिम स्थानीय सिकािका अलधकाि ि कायिहरु लसलमत साधन 
स्रोत ि बढ्दो िनआकङ्क्क्षा । 

छ)सक्षम ि सदुृढ स्थालनय सिकािका रुपमा यस कञ्चन गाउाँपाललकालाई स्थावपत गनि 
उपयिु संगिन संिचना िनशणि व्यवस्थापन गिी समन्त्वयात्मक रुपमा अगालड 
बढ्दा अपेणक्षत कायि हनु नसकेको । 

ि) सबै वकलसम तह ि स्वरुपका भष्टाचाििन्त्य वक्रयाकलाप लनवािि गिी स्वच्छ सभ्य स-ु
संस्कृत ि सदाचाियिु स्थानीय सकािका रुपमा परिणचत हनु ुछ। 

झ) नीणि तथा सहकािी के्षरसंगको सहकायिमा आलथिक ववकासका वक्रयाकलाप द्रतु गलतमा 
अगालड बढाई स्वालधन ि आत्मलनभिि अथितन्त्र लनमाििमा योगदानगने कायि । 

ञ) लछमेवक स्थानीय तहसंग असल सम्बन्त्ध ि साझेदािी कायम गदै सेवाप्रवाह ि ववकास 
लनमाििमा प्रलतस्पधाित्मक रुपमा अगालड बढ्न ु। 
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ट)बढ्दै गईिहेको बेिोिगािी समस्या समाधानका लागी यस गाउाँपाललका लभर 
उद्यमणशलता प्रबधिन तथा स्विोिािका कायिक्रमहरु संचालनद्धािा आत्मलनभििता ववकास 
गनि प्रदेस तथा संणघय सिकािसंग समन्त्वयात्मक रुपमा अगाडी बढ्न ु। 

ि) यस गाउपाललका लभरका अलधकासं िनताको पेशा कृवर् भएको हदुा यस के्षरलाइ 
व्यवसावयक प्रलतस्प्रलधि ि आत्मलनभिि बनाउन आवश्यक पहल ि सहयोगको खााँचो । 

ड) संववधानले स्थानीय सिकािलाई तोवकठदएको के्षरालधकाि ि साधनस्रोतको दायिालभर 
िवह लोकतन्त्रलाई स्थानीय स्तिदेणख नै संस्थागत ववकास गने मागिमा थपु्र ै
िवटलताहरु देणखन्त्छन।्यद्यवप िवटलताको उपयिु ढिले सम्बोधन गदै अगालड 
बढ्नकुो ववकल्प नभएको हदुा समदृ्ध कञ्चन खसुी कञ्चनबासीको लक्ष्य पिुा गनि 
आवश्यक सहयोग साथ ि सद्भाव आवश्यकता। 

ढ)िनताको लामो समयको संघर्ि बाट स्थावपत भएको यस स्थानीय सिकािप्रलत त्यणत्तकै 
मारामा िनअपेक्षा हनु ुस्वभाववक नै भएको हदुा  ववद्यमान चनुौलतहरुलाई अवसिमा 
बदल्न आवश्यक क्षमता ववकास गनुि नै पने हनु्त्छ। त्यसको लागी सबै पक्ष ि 
के्षरको सहयोग, साथ, समन्त्वय ि सहकायि लनिन्त्ति आवश्यक । 

 

9. अब म चाल ुआलथिक बर्िको संशोलधत आय ि व्ययको ववविि प्रस्ततु गनि चाहन्त्छु। 

चाल ुआलथिक वर्िमा आन्त्तरिक िािस्व िेष्ठ मसान्त्त सम्मको यथाथि रु. 89 लाख 7 
हिाि ि गत आ.व. को संणचत बचत रु. ७४ लाख २८ हिाि ३ सय १० िम्मा 
आन्त्तरिक आम्दानी रु. 1 किोड 63 लाख 35 हिाि 3 सय 10 रुपैयााँभएको 
छ।त्यसैगिी अन्त्ति सिकािी ववणत्तय हस्तान्त्तिि अन्त्तगित संणघय सिकािबाट प्राप्त 
ववणत्तय समानीकिि अनदुान रु. 15 किोड 91 लाख 63 हिाि, संणघय सिकािबाट 
सशति अनदुान रु.10 किोड 22 लाख 20 हिाि, सामाणिक सिुक्षा भत्ता अनदुान 
रु.4 किोड 79 लाख 25 हिाि 1 सय 5, ि अन्त्य अनदुान रु. 10 लाख 60 
हिाि गिी िम्मा रु.32 किोड 67 लाख 3 हिाि 4 सय 1५ िहेको छ। 
त्यसैगिी रु.१ किोड 90 लाख 56 हिाि बिाबिको िनसहभालगता सवहत िम्मा 
आम्दानी रु. 34 किोड 57 लाख 59 हिाि 4 सय 15रुपैयााँिहेको संशोलधत 
अनमुान छ। 

मालथ उल्लेणखत आम्दानी मध्ये खचि तफि  चाल ु तफि  रु. 2 किोड 90 
लाख,सामाणिक सिुक्षा भत्ता ववतिि तफि  रु.4 किोड 79 लाख 25 हिाि 1 सय 
5 रुपैयााँ  सशति अनदुान तफि  9 किोड 86 लाख 55 हिाि 2 सय 85 
रुपैयााँप ुाँिीगत तफि  रु. 13 किोड 61 लाख 23 हिाि 25 रुपैयााँ मार खचि 
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िनसहभालगता रु.१ किोड 90 लाख 56 हिाि भई संणघय सिकाि बाट प्राप्त सशति 
अनदुान वफताि गनुिपने 35 लाख 64 हिाि 7 सय 15 रुपैयााँ ि संणघय सिकािबाट 
प्राप्त भएको बीत्तीय समानीकिि अनदुान बाट बचत अनमुान रु. 15 लाख 63 
हिाि ि िािस्व संकलन बाट उिेको िकम बचत रु. 1 किोड 34 लाख 37 
हिाि कुल अल्या रु. 1 किोड 50 लाख हनु ेगिीसंशोधन सवहतको अनमुान गिेको 
छु ।यस बमोणिमको ववत्तीय परिचालनबाट आलथिक के्षर अन्त्तगित कृवर्,पशपुालन, 

पयिटन प्रवदिन लगायतका ववर्य सामाणिक क्षरे अन्त्तिगित णशक्षा, स्वास््य, खानेपानी, 
सिसफाई, संस्कृलत प्रवदिन, खेलकुद, लैविक समानता, लणक्षत वगिको सशणिकिि, 

सवलीकिि ि मूल प्रवावहकििका के्षरमा ववलभन्न कायिक्रमहरु सञ्चालन भई उपलब्धी 
प्राप्त भएका छन ्। 

 तत ् तत ् के्षरमा भएका ववकास वक्रयाकलापहरुबाट समदुायमा सकिात्मक प्रभाव 
देणखसकेको छ भने केही ववकासका आधािहरु खडा भएका छन ् लतनबाट ववस्तािै 
उपलब्धीहरु प्राप्त हनुछेन । आय-आििन, णिववकोपाििन, सचेतना ि ज्ञानमा आएको 
अलभववृद्धलाई ठदगो बनाई िाख्न ुभावी ठदनका चनुौती हनु ् । पूवािधाि के्षर अन्त्तगित 
सडक लनमािि, लसंचाई सवुवधा, समदुावयक भवनहरु लनमािि भएका छन ्। साववकका 
सावििलनक सेवा प्रदायक स्थानीय लनकायका कायािलयहरुमा िलडत प्रववलधको 
उपयोगले कायिसम्पादनमा सहिीकिि गिेको छ ।  

ववलभन्न के्षरका गैिसिकािी संघ–संस्थाहरु संगको सहकायि ि समन्त्वयमाफि त नागरिक 
स्तिमा चेतना अलभववृद्ध, आयआििन ि िीववकोपाििनमा टेवा प ु«¥Øउने कायिहरु भएका 
छन ्। यस अवसिमा सबै वगि के्षर तहबाट नागरिक वहतका लनलमत्त भएका प्रयासहरु 
ि सम्पाठदत वक्रयाकलापबाट प्राप्त उपलब्धीका लनलमत्त हाठदिक धन्त्यवाद ठदन चाहन्त्छु 
। कायिसम्पादनका क्रममा देणखएका समस्या, बाधा–व्यावधान, कमी–कमिोिीलाई 
आत्मसाथ गदै आगामी ठदनमा कायिक्रम कायािन्त्वयन प्रयासमा पलन लनिन्त्ति सहयोग ि 
सद्भावको अपेक्षा िाखेको छु । 

सभाध्यक्ष महोदय, 
10. अब म के्षरगत कायिक्रम तथा ववलनयोिन प्रस्ततु गनि चाहन्त्छु । 
 

क) किको आधाि ि दायिा बढाउने, कि णशक्षा अलभयान िचाल ुआ.व.देणख एवककृत 
सम्पणत्त कि लाग ुगनि आधाि तयाि गिी २०७५ श्रावि देखी नै लाग ुगनि प्रस्ताव 
गिेको छु । 
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ख) आलथिक ववकास अन्त्तगित सशति अनदुानको रुपमा संणघय सिकाबाट प्राप्त  कृवर् तथा 
पशपुालनको के्षरमा रु. 13 लाख 18 हिाि ि पयिटनको के्षरमा रु.1 लाख ि 
सहकािीको क्षेरमा 5 लाख 40 हिाि गिी िम्मा रु. 19 लाख 58 हिाि ि यस 
गाउपाललकाबाट आलथिक ववकास अन्त्तगित रु. 1 किोड 1 लाख 50 हिाि अनमुान 
गिेको छु । िस मध्ये कृवर् तथा पश ु ववकास उद्योग तथा वाणिज्य सहकािी तथा 
ववत्तीय के्षरका अनसुणुचमा उल्लेणखत णशर्िकहरुमा विेट ववलनयोिन गिी उि 
कायिक्रम बाट व्यवसावयक रुपमा कृवर् तथा पशपुालनको के्षरमा आकवर्ित गिी 
स्विोिगाि लसििना गिी दगु्ध तथा मासिुन्त्य उत्पादन ि नगदेबाली लनयाित गने 
खालका कायिक्रमहरुलाई आवश्यक बिेट ववलनयोिन गिेको छु । उद्योग तथा 
वाणिज्यपयिटन ववकास तथा पयिटन के्षरको रुपमा यस गाउपाललकाका दानापिु ताल 
ढावा ताल ि ऐलतहालसक बिको रुख ववकासको लागी प्रदेश सिकािको सहयोगमा 
प्रचाि प्रसाि ि व्यवणस्थत गनि आवश्यक पहल गिेको छु।  

ग) सामाणिक लबकास अन्त्तगित संणघय सिकािबाट सशति अनदुान वापत प्राप्त भएको 11 
किोड 39 लाख 3 हिाि मध्ये णशक्षकहरुको तलब भत्ता, कमिचािी तलब, पढाई 
लसप प्रवदिन कायिक्रम, ववद्यालय क्षेर ववकास कायिक्रम, ववशेर् णशक्षा संचाललत 
ववद्यालयको लागी अनदुान, नमनुा ववद्यालय सधुाि गरुुयोिना अन्त्तगित भौलतक लनमािि 
प्राववलधक धाि संचालन गने ववद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनदुान, कक्षा ८ को 
परिक्षा संचालन कायिसम्पादनमा आधारित अनदुान णशक्षि लसकाई, ववज्ञान प्रयोगशाला 
अनदुान,वक्रयाकलापमा आधारित सामालग्र अनदुान, पानी तथा स्वास््य सिसफाई सवुवधा 
सवहतको शौचालय लनमािि, सामदुावयक लसकाई केन्त्द्र संचालन अनदुान लगायतका 
कायिक्रमको बिेट समावेश गिेको छु ।स्वास््य तफि  कमिचािीको तलब ,भत्ता, 
स्थानीय भत्ता, महंलग भत्ता, वफल्ड भत्ता, पोशाक किािको तलब, कायािलय मसलन्त्द 
सामान लागायतका अन्त्य खचि आयवेुद स्वास््य केन्त्द्र और्धालय तफि का कमिचािीको 
तलब, भत्ता, स्थानीय भत्ता, महंलग भत्ता, वफल्ड भत्ता, पोशाक पोर्ि कायिक्रम, स्वास््य 
चौकी सेवा सदुृवढकिि, और्लध भ्याणससन सेवा, सामाणिक परिक्षि िोग लनयन्त्रि, 

अलभमणुखकिि लैविक वहंसा, खानेपालन गिुस्ति लनगिानी, किािमा अनमी लनयणुि 
लगायतका कायिक्रमको लागी रु. 1 किोड 27 लाख 71 हिाि, त्यसैगिी खेलकुद 
तथा मनोिन्त्िन कायिक्रमअन्त्तगित संणघय सिकािबाट रु. 1 लाख प्रदेश सिकािबाट 
रु.36 लाख गिी िम्मा रु.37 लाख ि लैविक समानता तथा समाणिक 
समावेणशकििका लागी रु. 8 लाख 61 हिाि गिी िम्मा रु.13 किोड 12 लाख 
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35 हिाि गाउपाललका बाट णशक्षा तफि  बाल कक्षा व्यवस्थापन, बौवद्धक अपाि कक्षा 
व्यवस्थापन ,सेनेटिी प्याड ववतिि, ववद्यालय प्रोत्साहन कायिक्रम ,  ववद्यालय अनदुान 
बाल णशक्षकहरुको लागी ताललम, भौलतक संिचना लनमािि,गाउपाललकास्तिीय खेलकुद 
कायिक्रम ( ववद्यालय स्ति) लगायतका कायिक्रमका लागी रु. 74 लाख बिेट व्यवस्था 
गिेको छु। स्वास््य सेवा तफि   गाउघिे णसललनक संचालन, खोप सलुनणित मवहला 
स्वास््य स्वयं सेववका खािा लनशलु्क और्लध ववतििको व्यवस्था, िनचेतना मलुक 
कायिक्रम , भवन ममित लगायतका वक्रयकलापका लागी रु. 32 लाख 20 हिाि 
ववलनयोिन गिेको छु।खानेपानी तथा सिसफाई तफि  38 लाख 25 हिाि, संस्कृलत 
प्रवद्धन तफि  20 लाख 50 हिाि खेलकुद तथा मनोिञ्जन तफि  35 लाख लैविक 
समानता तथा सामाणिक समावेशीकिि तफि  68 लाख 10 हिाि बिेट ववलनयोिन 
गिेको छु । 

घ) पूवािधाि ववकासलाई उच्च प्राथलमकता ठदई पूवािधाि के्षरमा यथेष्ट िकम ववलनयोिन 
गिेको छु ।पूवािधाि ववकास अन्त्तगित स्थानीय सडक तथा पलु   कायिक्रममा 
यारहुरुको चाप बवढ भएका ि बासलो बणस्त भएका सडकहरुमा िनसहभालगतालाई 
समेत समावेश गिी 70/30 कालोपरे योिनाको 24 वटा आयोिनाका लागी रु. 3 
किोड 33 लाख िकम ववलनयोिन गिेको छु। त्यसैगिी सडक कालोपरे 50/50 
योिना अनतुगित 3 वटा सडकको लागी 33 लाख ववलनयोिन गिेको छु। चाल ु
अवस्थाका सडकहरु बाहै्र मवहना यातायात सेवा संचालन सहिताका लागी 9 वटा 
कल्भटि लनमािि गनि 26 लाख बिेट ववलनयोिन गिेको छु। अत्यन्त्तै चाप भएका 5 
वटा सडकहरु लनमािि गनि 37 लाख ि अन्त्य साना साना सडकहरु ग्राभेल तथा 
स्तिोन्नती गनि 54 वटा सडक आयोिनाहरुका लागी रु. 98 लाख ववलनयोिन गिेको 
छु।गाउाँपाललकाको अलधकासं के्षरमा चाि वर्ि लभर लसचाई सवुवधा पयुािउन भलुमगत 
लसाँचाई ि सतह लसाँचाई अन्त्तगित भलुमगत लसाँचाई स्यालो ट्यवेुलको लागी  रु. 88 
लाख 50 हिाि ि सतह लसचाई अन्त्तगित कोठि बाधको लागी रु. 3 लाख ि 
कोलनया ब्लकको  कुलो व्यवस्थापनको लागी रु 50 हिाि गिी िम्मा रु 92 लाख 
ववलनयोिन गिेको छु।भवन तथा सहिी ववकास अन्त्तगित गाउाँपाललका भवन, वडा 
कायािलय भवन, िेष्ठ नागिीक भवनको लागी रु. 1किोड 15 लाख ववलनयोिन 
गिेको छु।त्यसैगिी ववलभन्न सिकािी तथा सावििलनक भवनहरु ममित सधुाि संिचना 
थप, मि मणन्त्दि, प्रलतक्षालयको लागी  रु. 2 किोड 7 लाख पचास हिाि 
ववलनयोणित गिेको छु। कञ्चन गाउाँपाललकाको उपयिु स्थानमा प्रदेश सिकािको 
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लगालनमा सभाहल लनमािि गनि आवश्यक व्यवस्था लमलाएको छु।कञ्चनबासीको चाहना 
अध्यािो िवहत कञ्चन बनाउन संणघय सिकाि तथा प्रदेश सिकािले समेत यथोणचत 
संवोधन गिेको ववद्यतु तथा वैकणल्पक उिाि कायिक्रमको लागी रु. 25 लाख बिेट 
ववलनयोिन गिेको छु।संचाि अन्त्तगित गाउपाललकाका ववलभन्न कायिहरुलाई आम 
िनतासम्म पयुािउने उदे्दश्यले कञ्चन गाउपाललकाद्धािा संचाललत वेवसाईट लाई थप 
व्यवणस्थत गदै लैिाने, कञ्चन सामदुावयक िेलडयो लगाएतका ववलभन्न संचािका 
माध्यमहरुद्धािा कञ्चनलाई संचाि प्रिाललसंग िोड्न आवश्यक िकम व्यवस्था गिेको 
छु। 

ङ) 21 औ शताणब्दको बदललदो ववश्वतापमानलाई समेत मध्यनिि गिी प्राकृलतक सम्पदा, 
लसमसाि क्षेर, ताल तलैया, पोखिी, वन लगायतका संिक्षिको लागी संणघय सिकािि 
प्रदेश सिकािले संवोधन गिी सकेको अवस्थामा सो कायिलाई अझ थप प्रभावकािी 
रुपमा अगाडी बढाउन प्रयाप्त  िकम व्यवस्था गिेको छु।फोहोिमैला तथा ढल 
व्यवस्थापन अन्त्तगित टोल लबकास संस्थाहरुलाई परिचालन गिी कुवहन े ि नकुवहन े
फोहोिलाई छुट्टाछुटै्ट व्यवस्थापन गिी छुट्याएि िाख्न े व्यवस्थाको लागी आवश्यक 
सामालग्रको व्यवस्था गिीने ि नकुवहन ेफोहोि ि सहिी के्षरमा लनस्कन ेसबै वकलसमको 
फोहोिलाई व्यवणस्थत रुपमा ववसििन गने व्यवस्थाको लागी आवश्यक डणम्पङ 
साईडको पवहचान गिी ववसििनको लागी आवश्यक बिेटको व्यवस्था गिको 
छु।सामदुावयक वन लसमसाि के्षर लगायतको संवधिन गिी पयिटकहरुलाई आकवर्ित 
गनि संणघय तथा प्रदेश सिकािसंगको सहभालगतामा ववलभन्न कायिक्रम संचालन गनि 
आवश्यक बिेटको व्यवस्था गिेको छु।कोिी तथा कञ्चन लगायतका नदी तथा 
खोलाहरुले प्रत्येक वर्ि गने कटान लनयन्त्रिको लागी संणघय तथा प्रदेश सिकािसंग 
समन्त्वय गिी कटान लनयन्त्रि गनिको लागी गाउपाललका बाट समेत थप बिेटको 
व्यवस्था गिेको छु।दैवी प्रकोप बावढ हावा हिुी आगलागी चटट्याङ लगायतका 
प्रकोपबाट वपलडतलाई िाहत उपलब्ध गिाउन बिेटको व्यवस्था गिेको छु।ववलभन्न 
समयमा घट्न ेआगलागीका घटनाहरुलाई लनयन्त्रि गनि एक स्थानीय तहको प्रयास 
मार प्रयाप्त हनु नससने हदुा लछमेकी स्थानीय तहहरुसंगको साझेदािीमा 4 वटा 
स्थानीय तह सैनामैना न. पा. शदु्धोधन गा. पा. गैडहवा गा. पा. समेतलाई पायक पने 
स्थानमा केन्त्द्र तोवक बारुि यन्त्र संचालन गनि आवश्यक बिेट व्यवस्था गिेको छु। 

च) स्थानीय तहमा िहेका गाउपाललकाको सेवालाई चसु्त दरुुस्त बनाउन सचुना प्रववलधको 
प्रयोगबाट अनगुमन प्रिालललाई थप व्यवणस्थत गनि ववद्यलुतय हाणििी लस लस सयामिाको 
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प्रयोगबाट कमिचारिको कामको अनगुमन मलु्याङकनका आधािमा प्रोत्साहन ि 
पिुस्कािको व्यवस्था सशुासन प्रवद्धनि गनि पणञ्जकिि कायिलाई अनलाईन प्रिाललमा 
िडान गिी संघीय सिकािको पणन्त्िकिि ववभागमा ललङ्क कायम गने व्यवस्थाको लागी 
आवश्यक बिेट कञ्चन गरुुयोिना लनमािि ववलभन्न अनसुन्त्धान तथ ववकासका लागी 
आवश्यक बिेटको व्यवस्था लमलाएको छु। कञ्चन गाउपाललका लभर िहेको 
अव्यवणस्थत बणस्त लाई लगत का आधािमा मापदण्ड तोवक णि.वप.एस. पद्धलतद्धािा 
नापिाच गिी अस्थायी प्रमाि ववतििका लागी आवश्यक बिेट व्यवस्था गिेको छु।  

 
सभाध्यक्ष महोदय, 
11.संणघयता कायािन्त्वयनको चििमा गााँउपाललकाको तस्रोगााँउसभामा प्रस्ततु भईिहेको यस 

आय व्यायको अनमुान मस्यौदा तयािीका केवह लसमाहरु, िहेका लथए । यस्ता लसमाहरु 
कायािन्त्वयन चििमा पलन तेलसिने लनणित छ । बिेट तिुिमा ि कायािन्त्वयन आफैमा 
चनुौलतपिुि णिम्मेवािी हो । यस चनुौलतको सामना गदै गन्त्तव्यमा पगु्नै पने बाध्यता 
छ । यस्तो बाध्यात्मक अप्यािो अवस्था ि चनुौलत सामना गने उिाि ि शणि 
िनमतले प्रदान गिेको छ । तसथि हामी तोवकएको गन्त्तव्यमा अवश्य पगु्न ेछौं । 

12. ववलभन्न सिकािी तथा गैिसिकािी संघ संस्थाहरु, समदुावयक वन उपभोिा समूहहरु, 

सहकािी संस्थाहरु लगायतका लनकायहरु कायिक्रमहरुलाई पलन यसै बिेटको अलभन्न 
अंग मानी समन्त्वय गिी कायिन्त्वयन गरिनछे । यसिी ववलभन्न स्रोतबाट हनु ेआय ि 
खचिलाई कानूनी रुपमा बिेटका अलभन्न अि बनाउन आवश्यक कानूनी प्रवक्रया 
अपनाइनेछ । 

 

 

 

सभाध्यक्षज्यू, 
13. म आलथिक वर्ि २०७5/०७6 को अनमुालनत आव्यय ि स्रोत व्यावस्थापनको 

अनमुान प्रस्ततु गनि चाहन्त्छु । प्रस्ततु बिेटको आयको िूलो वहस्सा अन्त्ति सिकािी 
ववत्तीय हस्तान्त्तििअन्त्तगितसंणघय सिकािबाट प्राप्त ववणत्तय समानीकिि अनदुान बाट 
१० किोड 45 लाख, संणघय सिकािबाट प्राप्त सशति अनदुानबाट १३ किोड १४ 
लाख, प्रदेश सिकािबाट प्राप्त लनशति अनदुानबाट  ४३ लाख ३२ हिाि,प्रदेश 
सिकािबाट प्राप्त सशति अनदुानबाट ९६लाख,  िािस्व बााँडफाड बाट प्राप्त अनदुान 
संणघय सिकािबाट ६ किोड ३८ लाख ९३ हिाि, िािस्व बााँडफाड बाट प्राप्त 
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अनदुान प्रदेश सिकािबाट ३८ लाख 20 हिाि ि सामाणिक सिुक्षा भत्ता अनदुान रु. 
५ किोड गिी िम्मा अनदुान ३६ किोड ७५ लाख ४५ हिाि िहेको छ। त्यसैगिी 
आन्त्तरिक िािस्वबाट रु.1 किोड 50 लाख,गतआलथिक वर्िको नगद मौज्दात  रु.1 
किोड 50 लाखसमेत गिी आलथिक वर्ि २०७5/०७6 को कुल आय रु. 39 
किोड 75 लाख 45 हिािहनु ेअनमुान गिेको छु ।  

14.व्यायतफि  पूाँिीगत खचिका लनलमत्त रु. 13 किोड 71लाख 55 हिाि, ि 
िनसहभालगता /लागत सहभालगता वाट आउने रु.2 किोड 28 लाख 58 हिाि 
सात सय पचास मध्ये रु. 1 किोड 33 लाख 50 हिाि मौठद्रक मापनमा अलनवायि 
ल्याई गने ि िनसहभालगतामा रु 95 लाख 8 हिाि 7 सय 50समेत पिुीगत 
खचिमा समावेस गिेको छु।  चाल ुखचिका लागी 4 किोड 27 लाख 60 हिाि ि  
कायिक्रम खचि तफि  मवहल ववकास बालबाललका अन्त्य लक्षीत ि ववलभन्न आयमलुक 
ताललम ि अन्त्य कायिक्रम तफि  रु. 2 किोड 66 लाख 30 हिाि गिी 6 किोड 
93 लाख 90 हिाि ववलनयोिन गिेको छु । संणघय सिकािबाट प्राप्त सशति 
अनदुानको कायिक्रम खचि 13 किोड 14 लाख,प्रदेश सिकािबाट प्राप्त सशति 
अनदुानको कायिक्रम खचि रु 96 लाख ि सामाणिक सिुक्षा भत्ता ववतिि तफि  रु. 
5किोड तोवकएको णशर्िकमा खचि गने गिीसमावेशगिेको छु । 

 िािस्वको णशर्िकगतअनमुान ववविि,संणचत कोर्मा िम्मा हनुेगिी ववलभन्न स्रोतबाट प्राप्त 
हनुे आय ि व्ययको शीर्िकगत वववििहरु अनसूुचीमा उल्लेख गिेको छु । 

सभाध्यक्ष महोदय, 
15.यो बिेटलनमाििमा आदणिय गाउपाललका अध्यक्ष ज्यू वाट प्राप्त मागिदशिन ि 
सझुावका लालग कृतज्ञता व्यि गदिछु।यसै गिी सम्पूिि कायिपाललका सदस्य ज्यहुरु 
गाउसभाका सदस्य ज्यहुरु ववलभन्न ववर्यगत सलमलतका सदस्यहरु ि सबै िािसेवक 
कमिचािीहरु , ववलभन्न िािनीलतक दलका नेताहरु, समािका प्रलतवष्ठत व्यणिहरु, 
लनिी क्षेरका उद्यमी व्यवसायीहरु,संचाि के्षर,सिुक्षा के्षर लगायत समािका सवै 
पक्षबाट प्राप्त सहयोगको सह्राहना गदै धन्त्यवाद ठदन चाहन्त्छु। यसिी नै बिेट 
कायािन्त्वयनमा सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग प्राप्त हनु ेअपेक्षा गदै बिेट विव्य यही ं
अन्त्त गदिछु। 

धन्यवाद। 

 


