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आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को राप्ती गाउँपार्िकाका प्रस्तार्वत बजेट तथा कार्िक्रम 

र्मर्तिः २०७७ असार १० गते 

 

यस सम्मानित सभाका सभा अध्यक्षज्य ू 

सम्परू्ण सभाका सदस्यज्यहूरु, 

राप्ती गाउँपानिकाका प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतज्य ूतथा सम्परू्ण राष्ट्रसेवक कमणचारी तथा सञ्चारकमी तथा आम 

जिसमदुाय । 

  

राप्ती गाउँपानिकाको उपाध्यक्षको हनैसयतिे छैठौ गाउँसभाको बैठकमा आगामी आ व २०७७/७८ को बजटे प्रस्ततु 

गरररहदँा गौरवानववत महशसु गरेको छु ।  

सवणप्रथम िेपािी जिताको अनिकार स्थानपत गिे सवदभणमा पटक पटक भएका आवदोिि तथा संघीय िोकतानविक 

गर्तवि ल्याउिे क्रममा जीवि उत्सगण गिुण हुिे सम्परू्ण महाि शनहदहरुप्रनत उच्च सम्मािका साथ श्रद्धाञ्जिी अपणर् गदणछु 

। रानष्ट्रयता र स्वानििताको रक्षा गद ैवयायपरू्ण समाज निमाणर् र समनृद्धको मागणमा एकताबद्ध रहकेा राप्तीबासी जिसमदुाय 

तथा िेततृ्व प्रनत उच्च सम्माि भाव प्रकट गिण चाहावछु । 

नवश्वभर महामारीको रुपमा फैनिएको कोनभड-१९ कोरोिा भाइरसका कारर् िाखौको संख्यामा संक्रमर् र ज्याि गमुाउि ु

परेको छ । कोरोिा भाइरसका कारर् िेपािमा हजारौंको संख्यामा संक्रमर् र क्रनमक रुपमा यसबाट मतृ्य ुहुिेको संख्या 

पनछल्िो नदिहरुमा बनि रहकेो छ । कोनभड-१९ कोरोिा भाइरसको संक्रमर् भई िेपािनभि र नवदशेमा ज्याि गमुाउिेका 

शोकाकुि पररवारजिप्रनत राप्ती गाउँपानिका समवदेिा व्यक्त गदणछ । 

िेपाि सरकारिे कोरोिा संक्रमर् नियविर् र रोकथाम तथा सरुक्षाका िानग बवदाबवदीको अविी कायम गरेको छ । 

मािवीय जीविका नवनवि  पक्षहरुमा कोरोिाको प्रत्यक्ष असर तथा प्रभाव परेको छ । क्षेिगत रुपमा सामानजक, आनथणक 

पवूाणिार र व्यावसानयक संरचिा तथा अवतर सम्बनवित पक्षहरुको श्रङ्ृखिा पररवतणि भएको छ । नवकासको सवदभणमा 

अबिम्बि गररएको  सोच,नवचार, योजिा,िीनतका सवदभणमा आमिू पररवतणिको अवस्था नसजणिा भएको छ । आम 

िागररकको प्राथनमकताको नवषयहरु पररवतणि भएकाछि ्।    

कोनभड-१९ कोरोिा भाइरसका कारर् मिुकुको अथणव्यवस्थामा गनम्भर असर परु् याएको छ । यस महामारीबाट राप्ती 

गाउँपानिकामा समते प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । उद्योग, व्यापार, व्यवसाय  नवद्याियहरु प्रभानवत भएका छि ्।  िेरैको 

रोजगारी गमुकेो छ । नवकास निमाणर्का कायणहरु सोचे अिरुुप अनघ बि्ि सकेको छैि ्।  

कोरोिा  भाइरस संक्रमर् थप फैनिि िनदि र यस महामारी मानथ नवजय हाँनसि गिण आगामी नदिमा अझ बिी सतकण ता, 

समववय र एकता आवश्यक भएकोिे एक भएर दृिताका साथ िाग्ि म सबैमा आह्वाि गदणछु । यस जोनखमको 

पररनस्थनतमा अग्रपंनक्तमा रहरे सेवा गिुणहुिे वडाध्यक्षहरु, कायणपानिकाका सदस्यहरु, गाउँ सभाका सदस्यहरु, नचनकत्सक, 

स्वास््यकमी,  कमणचारी, मनहिा स्वास््य स्वयमसेनवका, स्वयमसेवक, सरुक्षाकमी, एम्बिेुवस चािक, सामानजक 
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संघसंस्था, सामदुानयक तथा संस्थागत नवद्याियहरु, िीनज तथा व्यावसानयक क्षेि, आम सञ्चारजगत तथा राहत कायणमा 

सहयोग परु् याउि ुहुिे सम्परू्ण महािभुावहरु िगायत सम्परू्ण राप्तीबासी जिसमदुायको उच्च प्रशसंा गद ैहानदणक िवयवाद 

नदि चाहावछु साथै कोरोबाट नसनजणत चिुौनतको सामिा गिण एक भएर अगानड बिि अनपि गदणछु । 

यस महामारीको संक्रमर् रोकथाम, नियविर् र उपचारको कायणमा गाउँपानिकाबासीिे नदएको साथ,सहयोग र अगाि 

मायाबाट प्रेररत भई  स्वस्थ, सरुनक्षत, सम्भाविायकु्त तथा जीववत गाउँपानिकाको रुपमा अगाडी बिाई गाउँपानिकाको 

गौरविाई उच्च राख्िे  अनिकतम प्रयत्ि छौ ।  

स्थािीय तहको निवाणचिको माध्यमद्वारा जिताको असीम नवश्वास र माया पाएर निवाणनचत भई तीि वषण जिताको सेवामा 

व्यनतत गररसकेका छौ । जिताको नवश्वासिाई कायम रानखराख्िे नदशामा यो सभा सदवै नक्रयाशीि रहिेछ भविे नवश्वास 

व्यक्त गिण चाहवछु ।  

यस सम्मानित सभाका सभा अध्यक्षज्य ू 

सम्परू्ण सभाका सदस्यज्यहूरु, 

िेपािको संनविाििे िै स्थािीय तहमा सरकार सञ्चाििको अभ्यासिाई सनुिनित गरेको छ । जिताका अपेक्षाको 

संवोिि स्थािीयस्तरम ैजिताका प्रनतनिनिद्वारा परूा गिण सनकिे पद्धनत स्थानपत भएको छ । यही िरातिमा उनभएर हामीिे 

आफ्िो बजटे तथा कायणक्रम आफै तय गिे यो सिुौिो अवसर प्राप्त गरेका छौ ँ। यसिे  जितािाई िनजकको सरकारको 

आभाष नदएको छ भविेमा परू्ण नवश्वास नदिाउि चाहावछु । निवाणनचत जिप्रनतनिनिको हनैसयतिे जिताका दनैिक 

जिजीनवकाका नवषयहरुमा प्रत्यक्ष चासो नचवता र समपणि गद ैआजको नदि सम्म नक्रयानशि छौ र आगामी नदिमा समते 

नक्रयानशि रहिे  कुराको प्रनतवद्धता जिाउि चाहावछौ ।  

निवाणनचत जिप्रनतनिनिको नहसाबिे नवगत आनथणक वषणमा तीि पटक बजटे निमाणर् र कायाणवयिको अभ्यास 

गररसकेकाछौ र आगामी वषणको बजटे प्रस्ततुको चरर्मा छौ ।  

मिुकुिे हानसि गरेको यगुावतकारी राजिीनतक उपिनधिको जगमा उनभएर  "स्वास््र् र्िक्षा कृर्र् पर्िटन र पूवािधार, 

समृद्ध राप्ती गाउँपार्िकाको आधार" भविे आदशणको मागणमा दृिताका साथ अनघ बिेको छ । यस सवदभणमा 

सामानजक वयायसनहतको तीब्र नवकास सशुासि सनहतको स्थािीय सरकार सभ्य ससंुस्कृत र कतणव्य निष्ठ राप्ती निमाणर्को 

पथमा यो सरकार प्रनतवद्ध छ । 

 

चाि ुआनथणक वषणमा आनथणक, सामानजक, पवूाणिार तथा वातावरर् र नवपद व्यवस्थापिको क्षेिमा उल्िेनखय स्रोत 

साििको नवनियोजि गरी कायाणववयिको चरर्मा रहकेो अवस्थामा कोनभड-१९ रोगका संक्रमर् र िासका कारर् चैि 

मनहिादनेख आसानतत रुपमा नक्रयाकिाप, आयोजिा र कायणक्रम गिण कनठितम अवस्थाको नसजणिा भयो । यस सरकारिे  

वानषणक कायणक्रम र बजटे कायाणववयिमा थप चिुौनत थप भई  सशुासि,नवकास र समनृद्धको दररिो आिारनशिा निमाणर् 

भई गररबी निवारर्, रोजगारीका अवसर नसजणिा तथा राप्तीबासी िागररकहरुको जीविस्तरमा त्यसको सकरात्मक 
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प्रनतफि दनेखि कनठितम अवस्था नसजणिा भएको छ  । नवनवि चिुौनतका वावजतु पनि आिारभतु नशक्षा र प्राथनमक 

स्वास््य सेवामा पहुचँ र सामानजक सरुक्षाको व्यवस्था सनुिनित भएको छ ।  

चाि ुआनथणक वषणको बजटे माफण त प्राप्त उपिधिीको संस्थागत गद,ै  आनथणक सामानजक असमािता घटाउँदै, सबै वडामा 

समािपुानतक नवकास गद,ै  प्राथनमकता प्राप्त क्षेिहरु माफण त कायाणववयि गिे गरी यो बजटे  केनवतत गरेको छु । 

 

यस सम्मानित सभाका सभा अध्यक्षज्य ू 

सम्परू्ण सभाका सदस्यज्यहूरु, 

राप्ती गाउँपानिकाको संवनृद्धको अनभयािमा वडा सनमनत, गाउँ कायणपानिका वा गाउँसभा माि पयाणप्त छैिि । यी त 

अङ्गमाि हुि, जिु प्रनतनिनिमिूक रुपमा स्थानपत छि ्। हाम्रो शासि सञ्चाििको आिार आम राप्तीवासी जिता िै 

हुि ्तसथण राप्ती गाउँपानिकािे ल्याएको बजटेको सफि कायाणववयिको माध्यमद्वारा आम जिताका अपेक्षाको संवोिि 

गिण राप्तीवासी जिताहरुको साथ, सहयोग र हौसिाको अपेक्षा गरेको छु । यसका साथै सम्परू्ण राजिैनतक दि, बनुद्धजीवी, 

समाजसेवी, नवनभवि पेशा व्यवसायमा आवद्ध सबै, पिकार तथा सम्परू्ण राष्ट्रसेवक कमणचारीहरुसमतेको परू्ण सहयोग 

रहिेछ भविे नवश्वास निएको छु । 

अब म चाि ुआनथणक वषणको आनथणक नस्थनतका बारेमा  संनक्षप्त जािकारी गराउि चाहावछु  

नवगत आनथणक वषणहरुमा गाउँपानिकाको पूँजीगत खचण अपेनक्षत रुपमा खचण हुि सकेको 

नथएि । िेपािको संनविाि जारी भएसँग ैस्थािीय तहको सरकार गठि भए िगतै वयिूतम जिशनक्तको उपिधितासँग 

कायण थाल्िी गरेपनि अपेनक्षत उपिधिी हाँनसि हुि िसकेको कुरा सबैिाई अवगत िै छ । चाि ुआनथणक वषणको तेस्रो 

चौमानसकको सरुुवातम ै नवश्वभर फैनिएको  कोनभड-१९ कोरोिा भाइरसको संक्रमर् िास तथा संक्रमर्को दरिाई 

वयनूिकरर् गिण िेपाि सरकारिे बवदाबवदीको अविी घोषर्ा गरेसँग ैनवकास निमाणर् िगायतका कायणहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव 

रनह नवकास निमाणर्का िानग आवश्यक पिे सामग्रीहरुको उत्पादिमा कनम आई अभाव नसजणिा, िुवािी प्रर्ािीमा 

समस्या, आयोजिास्थिमा कायण गिे मजदरुहरु समते आ-आफ्िो घर भएको ठाउँमा जािपुिे अवस्था नसजणिा भएबाट 

पुँजीगत खचणमा अपेनक्षत उपिधिी हाँनसि हुि कनठिाई उत्पवि भयो । सम्झौता भई सकेका आयोजिा तथा 

कायणक्रमसमतेको कायण सञ्चािि गिण कनठि पररनस्थनतको नसजणिा भयो । सामानजक तथा आनथणक क्षेिमा समेत 

नवनियोजि भएका केनह कायणक्रम तथा आयोजिाहरुको कायण सञ्चाििमा कनठिाई उत्पवि भयो । केनह संनक्षप्त अवस्था 

निम्िािसुार रहकेो छ । 

आनथणक नवकास तफण   

चाि ुआ.व. मा कृनष तफण   तरकारी कम्पोनजट प्याकेट बीउ राप्ती गाउँपानिका अवतरगतका ९ वटै वडाहरुमा ६७० 

घरिरुीिाई नवतरर् गररएको छ । अविबािी तफण  िाि, गहु,ँ तोरी िगायतको उवित बीउ नवजि ४०५ जिािाई नवतरर् 

गररएको छ । अमरेरकि फौजी नकरा नियविर्का िानग ५०० जिा नकसाििाई नवषादी प्रदाि गररएको छ । नटनपए 
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आिकुो बीउ ३२५ जिािाई नवतरर् गररएको छ । च्याउको बीउ १०५  नकसाि र च्याउ खतेीका िानग टिेि ४ जिा 

नकसाििाई नवतरर् तथा निमाणर् गररएको छ । कृनष सम्बविी ३०० जिा कृषकिाई तानिम प्रदाि गररएको छ । चाि ु

आ.व.मा ५५ नवववटि िाि ,३० नवववटि गहु ँ,१० नवववटि तोरी तथा आिकुो नवउ १७ नवववटि नवतरर् गररएको 

छ । 

गाउँपानिका नभि नबनभवि महामारी रोग  ४२०० डोज खोप सेवा प्रदाि गररएको छ । राप्ती गाउँपानिका स्तररय ३ नदिे 

धयवसानयक गाई भसैी तानिममा १७ जिा र बाख्रा पािि १५ जिा गरी जम्मा ३३ जिा कृषकहरुिाई तानिम प्रदाि 

गररएको छ । गाउँपानिकाभरी कररव १५०० पशहुरुमा कृनतम गभाणिाि सेवा प्रदाि गररएको छ । राप्ती गाउँपानिका 

नभिका ५ वटा आिारभतू नबद्याियहरुका कररव ३५० नबद्याथीहरुिाई जिुोनटक रोग सम्बविी सचेतिा कायणक्रम 

सञ्चािि गररएको छ । गाउँपानिकाबाट  ३५० कृषकहरुिाई निशलु्क नहउद े घाँसको नबउ नबतरर् गररएको छ । 

गाउँपानिकाबाट ७ नवववटि  निशलु्क बष ेघाँस (सडुाि र नटयोसेवटी)  नवतरर् गररएको छ । राप्ती गाउँपानिकाको १ - 

८ वडाहरुका ६४० नबपवि गररव घर पररवारिाई आय आजण तथा पोषर् सदुृनिकरर्का िागी वय ू ह्याम्पासायर र 

अष्ट्रोिोप जातको कुखरुा नवतरर् गररएको छ । राप्ती गाउँपानिका वडा िं ५ को भलु्के र बगरापरु गरी जम्मा ६४ घर 

िरुीिाई स्थानिय जातको कुखरुा नबतरर् गररएको छ ।   

पवूाणिार नवकास तफण  

आ.व. २०७६/७७ को पवूाणिार नवकास तफण  पवकी िािा ५६६२ नमटर,  कच्ची िािा ५४०० नमटर,सोिार निनफ्टङ 

नसचाइ आयोजिा १ वटा, पिफकवा निमाणर् १ वटा,  सडक ग्राभिे ८९४६ नमटर, खािेपािी ट्याङ्की निमाणर् तथा 

ममणत ११ वटा , कुिो निमाणर् ८२० नमटर, नसचाई पाइप िाईि ६७४ नमटर,  सभाहि १ वटा, भवि निमाणर् तथा ममणत 

३८ वटा, मनवदर निमाणर् तथा ममणत ५ वटा, पाकण  निमाणर् १ वटा ग्यानभि जािी ४५७ नमटर , ह्याम पाइप ८५ नमटर 

कल्भटण २३ वटा, नवनभवि सडकहरुको ट्याक खोल्िे कायण तफण  ५२७० नमटर निमाणर् सम्पवि भएको छ । शौचािय ७ 

वटा, खिेकुद मदैाि सिुार ३ वटा, पखाणि निमाणर् ६२४ नमटर, पोखरी निमाणर्  तफण  २ वटा सम्पवि भएको छ ।  

पश ुनवकास तफण   निशलु्क कृनतम गभाणिाि कायणक्रम साप्तानहक नविनिकको िानग औषिी खररद  व्यावसानयक नकसाि 

समहू सनमनत तथा नडस्पेिसरी सञ्चाििको िानग औषिी खररद गाई भसैी बाख्रा कुखरुा बंगरु पािि तानिम सम्पवि 

गररएको । नहउँद/े वष ेघाँसको नवउँ नवतरर् गररएको  । 

सामानजक नवकास तफण  

नशक्षा क्षेि 

सामदुानयक नवद्याियहरुको शनैक्षक नक्रयाकिापिाई एकरुपता कायम गिण शनैक्षक वयािेवडरको निमाणर् गरी सो अिसुार 

नक्रयाकिाप सञ्चािि गररएको छ । सामदुानयक नवद्याियका कक्षा १-१० सम्म वानषणक ४ वटा परीक्षा सञ्चािि 

गररएको र नवद्याियहरुिे प्रत्येक परीक्षाको नवषयगत रुपमा िनतजा नवशे्लषर् गररएको छ । दशेभर भएको बवदाबवदीको 



5 
 

कारर् नशक्षा के्षिमा पगुकेो क्षनतिाई कम गिण १४००० नवद्याथीका िानग वकैनल्पक माध्यमको रुपमा टेनिनभजि तथा 

रेनडयोको प्रयोग गरी कक्षा १-१० सम्मका कक्षा सञ्चािि प्रशारर् गररएको छ  भिे सञ्चारको पहुचँमा िभएका 

बािबानिकाको िानग मतुर् गररएका पाठयपसु्तकहरुको व्यवस्था गररएको छ । प्रिािाध्यापक बैठक २०७६ साउि 

मनहिादनेख चैिसम्म ९ पटक बैठक आयोजिा गररएको  छ । कक्षा ८ र कक्षा ५ को वानषणक परीक्षा गाउँपानिकाबाट 

सञ्चािि गररएको छ । गाउँपानिकानभि सञ्चाििमा रहकेा सबै नवद्याियहरुको यस आ.व. मा अिगुमि गररएको छ 

। सामदुानयक नवद्याियहरुमा अपगु रहकेा आिारभतु तहसम्म ६५ जिा नशक्षकको व्यवस्थापि गाउँपानिकाको आफ्िो 

स्रोतबाट गररएको छ । शनैक्षक उपिधिी उत्कृष्ठ भएका ३५ नशक्षकिाई नशक्षा नदवश समारोहमा परुस्कृत गररएको छ । 

एस इइ तथा कक्षा ८ मा सबैभवदा बनि अकं ल्याउिे सामदुानयक तथा संस्थागत नवद्याियमा अध्ययिरत १० जिा 

नविाथीिाई परुस्कृत गररएको छ । 

नवद्याथीहरुको अवतर निनहत क्षमता तथा खिे क्षेिको प्रोत्साहिको िानग गाउँपानिकास्तरबाट अध्यक्ष कप प्रनतयोनगता 

तथा राष्ट्रपनत रनिङनशल्ड खेिकुद प्रनतयोनगताको आयोजिा गररएको छ । नवद्याथी तथा नवद्याियिे झण्डै १०० 

स्वर्ण,१०० रजक तथा १५० को संख्यामा काश्य पदक र मेडि नवतरर् गररएको छ ।   

नवश्वभर फैनिएको कोनभड-१९ कोरोिा भाइरसका कारर् िपेाि. भारत र अवय दशेबाट यस गाउँपानिकामा आएका 

झण्डै १५०० िागररकिाई ववारेवटाइिमा रानखएको छ ।  सामदुानयक र संस्थागत गरी २८ वटा नवद्याियहरुिाई 

ववारेवटाइिको रुपमा प्रयोग गररएको छ । गाउँपानिकानभि रहकेा झवडै ३६०० घरिरुीिाई पनहिो र दोस्रो चरर्को राहत 

सामग्रीको उपिधि गराईएको छ । राप्ती गाउँपानिका तथा अवय पानिकाहरुको सहकायणमा १०० वेडको दउेखरुी 

आइसोिेसि केवतको सञ्चािि गरी कोरोिा पोनजनटभ व्यनक्तहरुिाई  उपचार गिे प्रबवि गररएको छ । झण्डै १ करोड 

रकम ववारेवटाइि आइसोिेसि व्यवस्थापि तथा राहत नवतरर् कायणमा खचण भएको छ ।  

रोनभङ स्वास््य सेवा सञ्चािि गरी जषे्ठ िागररकिाई स्वास््य सेवा पररवार नियोजि पोषर् र सरुनक्षत माततृ्व सेवा 

प्रवाह गररएको छ ।  राप्ती गाउँपानिका वडा िं ६ िाई शवुय होम डेनिभरी वडा घोषर्ा गररएको  छ । िपेाि सरकारि े

तोकेका औषिीहरु निशलु्क नवतरर् गररएको छ ।  गभण जाँच संख्या ९५३ जिा, स्वास््य संस्थाबाट सरुनक्षत प्रसनुत 

भएका ६१४ जिा रहकेाछि ।  नवपवि िागररकिाई उपचाराथण ३५ जिािाई सहयोग गररएको छ । 

मनहिा बािबानिका तथा जषे्ठ िागररक तफण  जषे्ठ िागररक स्याहार ससुार कायणक्रम ३५ जिा, १२९ जिा जषे्ठ िागररकिाई 

सहायक सामग्री नवतरर् गररएको छ । ३२ वटा बािकल्ब गठि भएकाछि । ियाँ समहूका सदस्यािाई अिनुशक्षर् 

तानिम ८६ जिािाई प्रदाि गररएको छ । निगरािी समहू तथा मिेनमिाप सनमनतका सदस्यहरुिाई िेततृ्व नवकास 

कायणक्रम सञ्चािि गररएको छ । ९६ जिािाई श्रीमाि श्रीमनत समनवकास  तानिम कायणक्रम सञ्चािि गररएको छ । 

नवपद व्यवस्थापिका िानग गाउँपानिका स्तरीय नवपद व्यवस्थापि सनमनतको गठि भएको छ ।  नवपद 

व्यवस्थापि कोषको  व्यवस्था गररएको छ । पवूाणिार नवकास गि ेसवदभणमा गिण प्रचनित काििू अिसुार EIA/IEE  

गररिछे । 
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संस्थागत र्वकास तथा सुिासन तर्ि  

स्थािीय तहका कायाणिय तथा नवषयगत शाखाहरुको व्यवस्थापि गररएको छ । वडा कायाणियहरु सम्बनवित वडामा 

स्थापिा गररएको छ । गाउँपानिकामा सचूिा अनिकारीको व्यवस्था गररएको छ । अििाइि तथा  बैकं माफण त सामानजक 

सरूक्षा नवतरर् गररएको छ । आनथणक िीनत सामानजक िीनत सशुासि िीनतको तजुणमा गररएको छ ।  खाद्य तथा बजार 

अिगुमिको कायण सम्पवि गररएको छ । नियनमत रुपमा गाउँपानिकाका सचूिामा  आम िागररकको पहुचँ अनभवनृद्ध गिण 

नियनमत रुपमा राप्ती गाउँको गनतनवनि प्रकाशि प्रशारर् गररयो ।  कायण वातावरर्मा सहजता नसजणिा गिणका िानग 

वकैल्पीक उजाणको व्यवस्था गररयो । सावणजनिक जवाफदेनहता उत्तरदानयत्व र पारदनशणतामा अनभबनृद्ध गिण िानग 

सावणजनिक सिुवुाइ, सामानजक िेखापरीर्, कायणक्रम सञ्चािि गररएको छ ।  िागररक वडापिको व्यवस्था गररएको छ 

। भ्रष्टाचारमा शवुय सहिशीिताको िीनत अविम्बि गररएको छ ।  नवनभवि निकायसँग सहकायण र सहयोगमा कायण 

सञ्चािि गररएको छ । 

 

यस सम्मानित सभाका सभा अध्यक्षज्य ू 

सम्परू्ण सभाका सदस्यज्यहूरु, 

 

आनथणक वषण २०७५।७६ को बजटे तथा कायणक्रम निमाणर्का आिारहरु निम्िनिनखत रहकेा छि ्। 

१. िेपािको संनविाि  

२. चाि ुआवनिक योजिा  

३. स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ 

४. स्थािीय तहको योजिा तथा बजटे तजुणमा सम्बविी नदगदशणि २०७५ 

५. राप्ती गाउँपानिकाको एनककृत ग्रानमर् नवकास योजिा २०७६ 

६. राप्ती गाउँपानिकािे आगामी आ.व. २०७७/०७८ का िानग यत गररएका िीनत तथा कायणक्रम 

७. िेपाि सरकारिे नवनभवि समयमा गरेका निर्णयहरु 

८. स्थािीय तहको कायणनवस्ततृीकरर् 

९. राप्तीवासी जिताका अपेक्षा तथा निवाणचिको समयमा प्रस्ततु भएका प्रनतवद्धता  
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यस सम्मानित सभाका सभा अध्यक्षज्य ू 

सम्परू्ण सभाका सदस्यज्यहूरु, 

 

आगामी वर्िको बजेटका उदे्दश्र्हरु र्नम्नानुसार रहेकाछन 

बजेटको उदे्दश्र्हरुिः 

 संनविाििे निनदणष्ट गरे बमोनजम स्थािीय तहको कायाणववयि 

 सेवा प्रवाहिाई सरि सहज र प्रभावकारी बिाउिे 

 राप्ती बासी जिताको आनथणकस्तर बनृद्धमा सघाउ पयुाणउिे  

 सामानजक वयाय स्थापिा गिे  

 नवकासका पवूाणिारहरुको निमाणर् र सविीकरर् गिे । 

 वातावरर् संरक्षर् तथा नवपद व्यवस्थापििाई व्यवनस्थत गिे  

 रोजगारी नसजणिा गिे  

 आम जिताको अपेक्षाहरुको संवोिि गिे । 

 

बजेटका प्राथर्मकताका के्षत्रहरुिः 

 सामानजक नवकास 

 पवूाणिार नवकास 

 आनथणक नवकास 

 सावणजनिक सेवा प्रवाह र सशुासि 

 रोजगारी नसजणिा 

 नवपद ्जोनखम वयनूिकरर् 

 पयणटि तथा सांस्कृनतक संरक्षर् 

 

 

यस सम्मानित सभाका सभा अध्यक्षज्य ू 

सभाका सम्परू्ण सदस्यज्यहूरु, 

 

अवतर सरकारी नवत्त व्यवस्थापि ऐि २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) आनथणक वषण २०७६/७७ को जठे 

मनहिासम्मको  नवत्तीय अवस्था निम्िािसुार रहकेो छ ।  
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नस 

ि ं
तह सशतण समािीकरर्  नवशेष समपरुक जम्मा रकम 

१ संघीय सरकार 161189000 131400000 0 5000000 297589000 

२ प्रदशे सरकार 8000000 4553000 8200000 11250000 32003000 
       

  

 

 

 

 

     

आवतररक स्रोत तफण  अिमुानित वास्तनवक  प्रनतशत   

1 गत वषणको मौज्दात 89425892 89425892 100   

2 राजश्व अिमुाि 21054108 15628057 74.23   

3 नजल्िा समववय सनमनत अिदुाि 30000000 0 0   

4 नवभाज्य कोष(Royalty) 20000000 4000000 20   

5 राजश्व बाँडफाँड तफण  110533810 56038273 50.70   

 

चाि ुआ व मा जठे मसावतसम्म संघीय सरकारबाट सशतण समािीकरर् र समपरुक गरी जम्मा रकम रु २९ करोड ७५ 

िाख ८९ हजार प्राप्त भएको छ । त्यस्तै प्रदशे सरकारबाट चाि ुआ.व.को जठे मसावतसम्म ३ करोड २० िाख ३ हजार 

रकम प्राप्त भएको छ । आवतररक स्रोत तफण  गत वषणको मौज्दात ८ करोड ९४ िाख २५ हजार ८ सय ९२, राजश्व तफण  २ 

करोड १० िाख ५४ हजार १ सय ८ अिुमाि गररएकोमा १ करोड ५६ िाख २८ हजार ५७ रुपैया संकिि भएको छ । 

यो कुि अिमुािको ७४.२३ प्रनतशत हो ।  नवभाज्य कोषबाट चाि ुआ.व.को जठे मसावतसम्म २ करोड अिमुाि 

गररएकोमा ४० िाख प्राप्त भएको छ । यो कुि अिमुािको २० प्रनतशत माि हो । राजश्व बाँडफाँड तफण  ११ करोड ५ 

िाख ३३ हजार ८ सय १० अिमुाि गररएकोमा ५ करोड ६० िाख ३८ हजार २ सय ७३ रकम प्राप्त भएको छ जिु 

राजश्व तफण को अिमुािको ५०.७० प्रनतशत हो । नजल्िा समववय सनमनतबाट प्राप्त हुिे  भिी अिमुाि गररएको रकम रु. 

३ करोड हािसम्म प्राप्त भएको छैि । 

 

यस सम्मानित सभाका सभा अध्यक्षज्य ू 

सभाका सम्परू्ण सदस्यज्यहूरु, 

अब म प्रस्ततु बजटे तथा कायणक्रम तयार पादाण अपिाइएका नवनिहरुको बारेमा उल्िेख गिण चाहवछु । संघीय सरकार 

तथा  प्रदशे िं ५ सरकारबाट प्राप्त हुि आएको नवत्तीय समानिकरर् तथा ससतण तफण को बजटे  आजै यस सम्मानित सभा 

समक्ष पेश गरेको छु । राप्ती गाउँपानिकाको आनथणक ऐि २०७६ मा उल्िेख भए अिसुारका करका दरहरु बमोनजम राप्ती 

गाउँपानिकािाई प्राप्त हुि आउिे आवतररक तफण को आम्दािीमा चाि ुआनथणक वषणमा खचण भई राप्ती  गाउँपानिकाको 

संनचत खातामा बचत रहकेो रकम समते गरी जम्मा आयको गर्िा निम्िािसुार गररएको छः 
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आय तफण   

नस ि ं आय स्रोत  रकम रु 

१ संघीय सरकार सशतण अिदुाि 195900000 

२ संघीय सरकार समािीकरर् अिदुाि 130300000 

३ संघीय सरकार समपरुक अिदुाि 5000000 

४ संघको राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त  रकम 93858480 

५ प्रदशे सरकार सशतण अिदुाि  14850000 

६ प्रदशे सरकार समािीकरर् अिुदाि  5480000 

७ प्रदशे सरकार समपरुक अिदुाि 10000000 

८ प्रदशे सरकार नवशषे अिदुाि 6000000 

९ प्रदशेको राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त  रकम 5123000 

१० आवतररक आय 25000000 

११ चाि ुआ.व. को मौज्दात रकम  35000000 

  कुिजम्मा रकम 526511480 
सवणप्रथम संघीय सरकारको बजटे माफण त  सशतण अिदुाि १९ करोड ५९ िाख, समािीकरर् अिदुाि १३ करोड ३ िाख, 

संघीय सरकार समपरुक अिदुाि ५० िाख संघीय सरकार राजश्व बाँडफाँडबाट ९ करोड ३८ िाख ५८ हजार ४ सय ८० 

प्राप्त भएको छ । प्रदशे सरकार अवतरगत सशतण अिदुाि १ करोड ४८ िाख ५० हजार, समािीकरर् अिदुाि ५४ िाख 

८० हजार,  समपरुक अिदुाि   १ करोड, नवशषे अिदुाि ६० िाख तथा  राजश्व बाँडफाँड वापत ५१ िाख २३ हजार  

प्राप्त भएको छ । गाउँपानिकािे आगामी आनथणक वषणमा आवतररक स्रोतको रुपमा २ करोड ५० िाख संकल्ि हुिे 

अिमुाि गररएको छ । चािु आ.व.को मौज्दात अिुमानित  ३ करोड ५० िाख हुिे अिुमाि गररएको छ । यसरी राप्ती 

गाउँपानिकाको कूि अिुमानित आय  ५२ करोड ६५ िाख ११  हजार ४ सय ८० रुपैया नवनियोजि  गररएको छ ।  

 

सामानजक सरुक्षा कायणक्रम, प्रिािमविी रोजगार कायणक्रम, राष्ट्रपनत चरेु तराई मिेश संरक्षर् नवकास सनमनतको कायणक्रम 

तथा संघीय सरकार,  प्रदशे सरकार र अवय निकायबाट प्राप्त हुिे बजटेको कायाणववयि प्रचनित ऐि तथा नियममा रनह  

राप्ती गाउँपानिकािे गिेछ ।   

खर्ि तर्ि   

चाि ुखचण तथा पुँजीगत 

नस ि खचण शीषणक रकम रु. 
१ संघीय सरकार सशतण अिदुाि  195900000 
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नस ि खचण शीषणक रकम रु. 
२ प्रदशे सरकार सशतण अिदुाि  14850000 

३ समपरुक कोष खचण 25000000 

४ प्रदशे नवशषे 6000000 

५ चाि ुतथा प्रशासनिक खचण 77650000 

६ वडागत योजिा तथा कायणक्रम 45000000 

७ क्रमागत योजिाहरु 88500000 

८ पानिकास्तररय आयोजिा तथा कायणक्रम 5000000 

९ सहकारी भवि 1500000 

१० पानिका बाटो नपच 1500000 

११ अध्यक्ष नवशेष 2500000 

१२ गाउँपानिका तथा वडागत पनुजगत खचण 4000000 
  जम्मा (क) 467400000 
  नवषयगत शाखा तफण   

१ नशक्षा यवुा तथा खिेकुद शाखा  23500000 

२ स्वास््य शाखा 15000000 

३ कृनष नवकास शाखा 3600000 

४ पश ुतथा मत्स्य नवकास शाखा 3011480 

५ मनहिा बािबानिका तथा जषे्ठ िागररक शाखा 2000000 

६ आनथणक प्रशासि शाखा 500000 

७ सेवा प्रवाह र नमनडया 1500000 

८ वयायीक सनमनत 1000000 

९ नवनभवि कोषहरु 6000000 

१० साझदेारी 3000000 

  जम्मा (ख) 59111480 

  कुि जम्मा (क+ख) 526511480 
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सवणप्रथम संघीय सरकारको बजटे माफण त प्राप्त रकम मध्ये चाि ुतथा पुँजीगत खचण सशतण अिदुाि १९ करोड ५९ 

िाख, प्रदशे सरकार अवतरगत सशतण अिदुाि १ करोड ४८ िाख ५० हजार,  समपरुक कोष खचण २ करोड ५० 

िाख, प्रदशे सरकार नवशषे अिदुाि ६० िाख, चाि ु तथा प्रशासनिक खचणमा अनिवायण दानयत्व अवतरगत कमणचारी 

पाररश्रनमक, पदानिकारीको पाररश्रनमक सनुविा कायाणिय सञ्चािि वडा कायाणिय तथा गाउँपानिका कायाणिय 

सञ्चािि कमणचारी वतृ्ती नवकास कल्यार्कोष िगायतका नशषणकहरुमा गरी जम्मा रु ७ करोड ७६ िाख ५० हजार  

नवनियोजि गररएको छ । कमणचारीिाई प्रोत्सानहत गिणको िानग प्रोत्साहिमा आिाररत तिब अनतररक्त सनुविा प्रदाि 

गरी सेवा प्रवाह र सेवाको गरु्स्तरमा प्रभावकारी अनभवनृद्ध गररिेछ । सेवा करार तथा परामशणद्धारा नियनुक्त हुिे 

कमणचारीहरुको सेवा सनुविाका िानग कायणपानिकाद्धारा कायणनवनि निमाणर् गरी सोही बमोनजम हुिे गरी सेवा सनुविा 

नििाणरर् गररिेछ । 

 

यस सम्मानित सभाका सभा अध्यक्षज्य ू 

सभाका सम्परू्ण सदस्यज्यहूरु, 

वडागत योजिा तथा कायणक्रम तफण  रकम रु. ४ करोड ५० िाख, क्रमागत योजिाका िानग ८ करोड ८५ िाख, 

पानिकास्तररय आयोजिा तथा कायणक्रमको िानग रु. ५० िाख, सहकारी भविका िानग रकम रु.  १५ िाख, 

पानिका बाटो नपचका िानग रकम रु. १५ िाख,  अध्यक्ष नवशषे कायणक्रमका िानग रु. २५ िाख, गाउँपानिका तथा 

वडागत पुँजीगत खचण रु. ४० िाख गरी ४६ करोड ७४ िाख नवनियोजि गरेको छु । 

यसै गरी नवषयगत शाखा तफण   

नशक्षा यवुा तथा खिेकुद तफण  २ करोड ३५ िाख, स्वास््य तफण  १ करोड ५० िाख, कृनष नवकास तफण  ३६ िाख, 

पश ुतथा मत्स्य नवकाश तफण  ३० िाख ११ हजार ४ सय ८०, मनहिा बािबानिका तथा जषे्ठ िागररक  तफण  २० 

िाख, आनथणक प्रशासि तफण  ५ िाख, सेवा प्रवाह र नमनडया तफण  १५ िाख, वयानयक सनमनत रु. १० िाख तथा 

नवनभवि कोषहरुका िानग रकम रु. ६० िाख तथा साझदेारी तफण  ३० िाख गरी जम्मा रकम रु. ५ करोड ९१ िाख 

११ हजार ४ सय असी खचण हुिे अिमुाि गररएको छ ।  

 

 

 

पुँजीगत तर्ि  

१. राप्ती चक्रपथ राप्ती गाउँपानिकाको गौरबको बहुवनषणय योजिा भएकोिे यसको ठेवकासमते भई सकेकोिे आगामी 

आ .व .का िानग स्तरोविती तथा कािोपि गर् ि ेकायणिाई निरवतरता नदइएको छ यसका िानग आगामी आ.व.मा रु. 

१ करोड ५० िाख नवनियोजि गररएको छ । 
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२. गाउँपानिकाको गौरवका योजिाको रुपमा रहकेो पत्थरगिवा सािो िदी पिुका िानग १ करोड ८५ िाख तथा 

डोिैखोिा पिु आगामी आ .व.नभि सम्पवि गरी रु .१ करोड ५० िाख नवनियोजि गरेको छु  । 

३. गाउँपानिकाको प्रशासनकय भवि निमाणर् कायणिाई निरवतरता नदइिेछ यसका िानग आगामी आ .व .मा रु .२ करोड 

नवनियोजि गरेको छु । 

४. राप्ती चक्रपथको सहायक मागणको रुपमा आपँखोिी -बगासोती , हसेडाँडा -खरुुररया , भािपरु -बसवतापरु , महादवेा 

बगरापरु पत्थरगिवा सडक निमाणर् कायणिाई निरवतरता नदइिेछ । आगामी आ.व.मा यस कायणका िानग रु. ५० िाख 

नवनियोजि गरेको छु । 

५. समग्रमा पवूाणिार नवकास तफण को कायण गि ेगरी गाउँपानिका तथा वडाको समते गरी जम्मा रु. १४ करोड ४१ िाख 

६८ िाख नवियोजि गरेको छु ।  

यसरी आगामी आनथणक वषणका िानग राप्ती गाउँपानिकाको कूि अिमुानित व्यय रु.  ५२ करोड ६५ िाख ११  हजार 

४ सय ८० रुपैया नवनियोजि  गररएको छ । 

यस सम्मानित सभाका सभा अध्यक्षज्य ू 

सम्परू्ण सभाका सदस्यज्यहूरु, 

अवत्यमा, यस वषणका योजिाहरुमा नवशेग गरी कोनभड-१९ कोरोिा रोगको संक्रमर् नियविर् वयनूिकरर् र रोकथाम 

कायणका िानग यसिे प्रभाव पारेका नवनवि के्षिहरुको संबोिि गिे गरी रोजगारी नसजणिा र व्यवसानयक पिुणिाभ तथा 

समनुचत नवकासिाई प्राथनमकतामा राखी  गाउँपानिकािे िामो गहृकायण र अथक महेितका साथ तयार पारेको यो बजटे 

तथा कायणक्रममा गिैपिे िेरै योजिाहरु छुटेका छि ्।  उपिधि स्रोत र साििको  समनुचत प्रयोग माफण त अनिक्तम प्रनतफि 

नदिे गरी नमतव्ययी तररकािे खचण गिे गरी कायाणववयि हुिे नवश्वास मिेै निएको छु । सीनमत स्रोत र असीनमत 

आवश्यकताको सीमामा रहरे जनतसकैु मेहित गदाण पनि जिताका सबै अपेक्षा परूा गिण कनठिाइ हुदँो रहछे । जिताका 

बहृत्तर अपेक्षाको संवोिि गिण राप्ती  गाउँपानिका सदवै प्रयत्िशीि रहिेछ । बजटे तजुणमाका क्रममा महत्वपरू्ण सल्िाह 

तथा मागणदशणि गिुणहुिे गाउँपानिकाका अध्यक्ष ज्यू, अथक महेित र पररश्रम गिुणहुिे सम्परू्ण वडा अध्यक्षज्यहूरु, सम्परू्ण 

नवषयगत सनमनतका संयोजकज्यहूरु, कायणपानिकाका सम्परू्ण सदस्यहरु तथा गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु तथा सम्परू्ण 

राष्ट्रसेवक कमणचारीहरुिाई हानदणक िवयवाद नदि चाहवछु । 

बजटेको अथणपरू्ण कायाणववयिका िानग सम्परू्ण राप्ती वासी जिता, राजिीनतक दि, बनुिनजवी, समाजसेवी पिकार 

नवनभवि पेसा व्यवसायी तथा राष्ट्रसेवक कमणचारी सबै पक्षको साथ सहयोग र सहकायण रहिेछ भविे नवश्वास निएको छु ।  

 

िवयवाद  । 

उपाध्यक्ष जगदम्बाकुमारी चौिरी 

राप्ती  गाउँपानिका मसरुरया दउेखरुी दाङ 


