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आर्थिक वर्ि २०७८/७९  को राप्ती गाउँपार्िकाका प्रस्तार्वत बजेट तथा कार्िक्रम 

र्मर्तिः २०७८ असार १० गते 

आदरणीय अध्यक्ष महोदय  ,गाउँसभा सदस्यहरु  

१  .विश्वभर फैलिएको कोरोना संक्रमणिे हाम्रो मिुकु पलन आक्रान्त बनेको छ । कोलभड-१९  को 
लसर्जित विषमदोस्रो भेररएन्टका कारण  पररर्स्िलतमा आगामी आलििक िषि २०७८।०७९ को  

अनमुालनत बावषिक आय व्ययको वििरण प्रस्ततु गनि उपर्स्ित भएको छु । मिाई योो र्जम्मेिारी 
ददनहुनुे आदरर्णय अध्यक्षज्यू प्रलत आभार व्यक्त गनि चाहान्छु ।  

२. िरु्म्िनी प्रदेशको राजधानी तोवकएको सनुौिो अिसरमा यस क्षेत्रमा  विकास र समवृिको नयाँ  
आयाम िवपने तिा सनु्दर, व्िर्स्ित र आधलुनक सहर लनमािण हनुे ददशामा राप्ती गाउँपालिका अर्ि 
बविरहेको छ । 

३  .सन  २०२०  को प्रारम्भमा देखा परेको कोलभड  १९  िे हाम्रो विकास र समिृ र्ोको यात्रािाई 
गम्भीर रुपमा प्रभावित गरेको छ । कोलभड महामारी र यसको रोकिामका िालग गररएका हाम्रा 
प्रयास  ,समििन र संस्िागत प्रिन्धका बाबजतु पलन राप्ती गाउँपालिकामा रहनहुनुे धेरै जना दाजभुाई 
दददीिवहलनहरुिे ज्यान गमुाउन ु परेको छ । यस महामारीिाट मतृ्यूिरण गनुिहनुे सिैमा हाददिक 
श्रदान्जिी अपिण गदिछु । उहाँहरुका पररिारजनमा समिेदना प्रकट गदिछु । अवहिेपलन धेरै जना 
संक्रलमत भई िरमै आइसोिेसन  ,लससहलनया आइसोिेसन ,ि मही आइसोिेसन तिा अन्य 
अस्पतािमा  उपचाररत हनुहुनु्छ । उहाँहरुको लसघ्र स्िास््य  
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िाभको प्रािाना गदिछु ।  

३  .संर्िय िोकतार्न्त्रक गणतन्त्र स्िापना गनिका िालग भएका आन्दोिन तिा संिषिहरुमा जीिन 
उत्सगि गनुिहनुोे सवहदहरु प्रलत श्रदा समुन अपिण गदिछु ।  

४  .कोलभड  १९  को दोस्रो संक्रमणको जोर्खम कायमै छ । नपेािभर तिा यस  र्जल्िामा पलन 
िकडाउन कायमै छ । यो पररर्स्िलत कवहिेसम्म रहन्छ टंुगो छैन । यस्तो जोर्खमपूिि पररर्स्िलतमा 
पलन स्िास््य सरुक्षा मापदण्ड पूरा गदै संिैधालनक प्रािधान बमोर्जम तोवकएकै लमलत लभत्र यस सभामा 
नीलत  ,क्षज्यूहरुकायिक्रम तिा बजेट तयारी गनिको िालग सहयोग गने िडाध्य ,विषयगत सलमलतका 
पदालधकारीहरु र कमिचोारीहरुिाई धेरै धन्यिाद ददन चाहान्छु ।  

५ .कोलभडिाट अलत प्रभावित र्जल्िा दाङ विगत डेि मवहनादेखी िकडाउनमा छ । व्यापार ,
व्यािसाय ,कृवष उद्यम ,होटि ,यायातात प्राय ठप्प छन ्। यस्तो पररर्स्िलतमा पलन हामी हाम्रो 

लभत्र विकास लनमािण गलतविलध संचािन गदै आएका छ पालिका ोौ । िडास्तर तिा पालिकास्तरिाट 
सञ्चािन गनुिपने क्षमता विकास  ,अलभमरु्खकरण ,लसपमिुक तालिम सञ्चािन गनि सवकएन । 

 ।विद्याियहरु िन्द रहेकािे र्शक्षा क्षेत्र प्रभावित रह् यो  

6.विकास  ,सम्िवृि ,िाई कोलभडिे प्रभाि पारेपलन जनप्रलतलनलधहरुको सामार्जक न्यायको सपना
स्िोास््य सरुक्षा मापदण्डमा सवक्रयता  ,कमिचारीहरुको त्याग र समपि ण  ,स्िास््य कलमिहरुको 
अतिुनीय योगदानिे हािसम्म हाम्रो पालिका पररिार लभत्र कसैिाई गमुाउन ुनपरे पलन गाउँपालिका 
लभत्र व्यािसायी  ,र्शक्षक ,होनहार यिुा ,उद्यमी तिा वकसान दाजभुाई दददी िवहनी गमुाएका छ ोौ । 
हामीिे अझैपलन धैयि र संयमता कायम गदै स्िास््य सरुक्षा मापदण्ड पािना गनि जरुरी छ । 
कोलभड रोकिाम तिा लनयन्त्रणका हाम्रा प्रयासहरु लनरन्तर रहने छन ्। 
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7.गाउँपालिका स्तरमा सञ्चािन भईरहेका कैयौं गौरिका योजनाहरु तिा िडा स्तरमा जनताको 
जीिनसंग प्रत्यक्ष जोलडएका सडक स्तरोन्नती  ,कल्भडि लनमािण ,नािा लनमािण ,विद्याियहरुको ममित 
संभार जस्ता कायिहरु विस्तारै हुँदै गएपलन हामीिे हाम्रो कायिकािको सरुुिाती िषिमा सञ्चािन गरेका 

िषि पलन लनरन्तर संचािन हनुेछन ्।केवह महत्िपूणि योजनाहरु यस  

८  .राप्ती चक्रफि क्रमसः  लनमािण भैरहेको छ । महत्िपूणि दईु पिुहरु मजनीगि र प्िरगििा 
आगामी आ .ि .ती  हनुेछन ्। पालिकािे महत्िपूणि ठानेको मखु्य सडकहरुको स्तरोन् नमा सम्पन् न

 भई हामी आफ्न ैक भिन लनमािण सम्पन् नक्रमस भइरहेको । आगामी आलििक िषिमा हाम्रो प्रशासनी
प्रशासलनक भिनिाट सेिा ददने छौ । १ नं., २ नं., ४ नं  .िडा कायाििय लनमािणालधन रहने छ भन े

अन्य िडा कायाििय आफ्नै भिनिाट सञ्चालित हनुे छन ् । भाििुाङ ,पाखापानी, सनु्दरपरु,  
िािमवटया  ,मौरीिाट ,लससहनीया ,विकास हदुैंछन ्। संि प्िरगििा शहरको रुपमा ,प्रदेश र 
स्िानीय तहको सहकायिमा संचालित योजनािाट यो पालिकामा  कल्पना गररने  ,सलुनने मात्र होइन   
देर्खने गरी पिुािधार विकास भएको छ । संि प्रदेश तिा विलभन् न संि सस्िाहरुको साझेदारीमा 
मर्छछताि  ,आपखोिी ,िाउनेपाटा ,सानीिोस ,करङ् गे  ,देविकोट ,रुपाकोट जस्ता पहाड ोी क्षत्रमा 
आधारभतु क्षेत्र जस्तै विद्यतु  ,खानेपानी ,लसंचाई ,स्िास््य संस्िाको उपिव्धता पयुािउन हामी 
वक्रयार्शि छौ ।  

9.होमस्टे प्रिधिन  ,मठमर्न्दर संरक्षण ,सौयि लसंचाई प्रणािी सूचारु,  गोठ सधुार कायिक्रम  ,मौरीपािन 
क्रमप्रिधिन कायि ,बाख्रापािन प्रिधिन ,बंगरुपािन प्रिधिन ,कागती खेती प्रिधिन ,सरुर्क्षत नागररक 

आिास कायिक्रमको कारण आगामी आ.ि .मा र्जिनस्तरमा सूधार भएको अिस्य देर्खने छ ।     

 

 

 

 

 

१० स्थानीय तहको ननर्ााचनको माध्यमद्वारा जनताको असीम नर्श्वास र माया पाएर ननर्ाानचत भई चार  र्र्ा जनताको 

सेर्ामा व्यनतत गररसकेका छौ । जनताको नर्श्वासलाई कायम रानिराख्ने निशामा यो सभा सिरै् नियाशील रहनेछ 

भन्ने नर्श्वास व्यक्त गना चाहन्छु ।  

 अध्यक्ष  महोिय, 
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११ मुलकुले हानसल गरेको युगान्तकारी राजनीनतक उपलनधिको जगमा उनभएर  "स्वास््र् र्िक्षा कृर्र् पर्िटन र 

पूवािधार, समृद्ध राप्ती गाउँपार्िकाको आधार" भन्ने नाराका  साथ अनि बढेका हामी कोनभडबाट जोनगिै 

समनृिको यात्रामा  अनि बढ्ने चनुौतीपरु्ा अर्स्थामा छौ  । चाल ुआनथाक र्र्ामा आनथाक, सामानजक, परू्ाािार तथा 

र्ातार्रर् र नर्पि व्यर्स्थापनको क्षेत्रमा उल्लेनिय स्रोत सािनको नर्ननयोजन गरी कायाान्र्यनको चरर्मा रहकेो 

अर्स्थामा कोनभड-१९ िोस्रो भेररयन्टका कारर् बैशाि  मनहनािनेि आसानतत रुपमा नियाकलाप, आयोजना र 

कायािम गना कनिनतम अर्स्थाको नसजाना भएको छ ।। यस्तो पररनस्थनतमा पनन स्र्ास््य सरुक्षा मापिण्ड  अपनाउिै 

नर्कास ननमाार् तथा आनथाक कृयाकलापहरु िमस सञ्चालनमा  आएका  छन ।  

 

अध्यक्ष महोिय 

 १२ अब म चाल ुआनथाक र्र्ाको आनथाक नस्थनतका बारेमा  संनक्षप्त जानकारी गराउन चाहान्छु  

नर्गत आनथाक र्र्ाहरुमा गाउँपानलकाको पूँजीगत िचा अपेनक्षत रुपमा िचा हुन सकेको 

नथएन । नेपालको संनर्िान जारी भएसँगै स्थानीय तहको सरकार गिन भए लगतै न्यनूतम जनशनक्तको उपलधितासँग 

काया थाल्नी गरेपनन अपेनक्षत उपलधिी हाँनसल हुन नसकेको कुरा सबैलाई अर्गत नै छ । चाल ुआनथाक र्र्ाको तेस्रो 

चौमानसकको सरुुर्ातमै नर्श्वभर फैनलएको  कोनभड-१९ कोरोना भाइरसको संिमर् त्रास तथा संिमर्को िरलाई 

न्यनूनकरर् गना नेपाल सरकारले बन्िाबन्िीको अर्िी िोर्र्ा गरेसँगै नर्कास ननमाार् लगायतका कायाहरुमा प्रत्यक्ष 

प्रभार् रनह नर्कास ननमाार्का लानग आर्श्यक पने सामग्रीहरुको उत्पािनमा कनम आई अभार् नसजाना, ढुर्ानी 

प्रर्ालीमा समस्या, आयोजनास्थलमा काया गने मजिरुहरु समेत आ-आफ्नो िर भएको िाउँमा जानपुने अर्स्था 

नसजाना भएबाट पुँजीगत िचामा अपेनक्षत उपलधिी हाँनसल हुन कनिनाई उत्पन्न भयो । सम्झौता भई सकेका 

आयोजना तथा कायािमसमेतको काया सञ्चालन गना कनिन पररनस्थनतको नसजाना भयो । सामानजक तथा आनथाक 

क्षेत्रमा समेत नर्ननयोजन भएका केनह कायािम तथा आयोजनाहरुको काया सञ्चालनमा कनिनाई उत्पन्न भयो । केनह 

संनक्षप्त अर्स्था ननम्नानसुार रहकेो छ । 

आनथाक नर्कास तफा   

चाल ुआ.र्. को जेि मसान्तसम्म   तरकारी कम्पोनजट प्याकेट बीउ राप्ती गाउँपानलका अन्तरगतका ९ र्टै र्डाहरुमा 

१५००  िरिरुीलाई नर्तरर् गररएको छ । अन्नबाली तफा  िान, गहु,ँ तोरी लगायतको उन्नत बीउ नर्जन १७७  

नवर्न्टल  नर्तरर् गररएको छ । नटनपए आलकुो बीउ ३२५ जनालाई नर्तरर् गररएको छ । च्याउको बीउ १०५  

नकसान र च्याउ िेतीका लानग टनेल  जना नकसानलाई नर्तरर् तथा ननमाार् गररएको छ । कृनर् सम्बन्िी ९१ जना 

कृर्कलाई तानलम प्रिान गररएको छ ।  

पश ु नर्कास तफा  गाउँपानलका नभत्र नबनभन्न महामारी रोग  २२५००  डोज िोप सेर्ा प्रिान गररएको छ ।राप्ती 

गाउँपानलका नभत्रका ५ र्टा आिारभतू नबद्यालयहरुका कररर् ३५० नबद्याथीहरुलाई जनुोनटक रोग सम्बन्िी सचेतना 

कायािम सञ्चालन गररएको छ । गाउँपानलकाबाट  ४१३ कृर्कहरुलाई ननशलु्क नहउि ेिाँसको नबउ नबतरर् गररएको 
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छ । गाउँपानलकाबाट ४०७ जनालाई   ननशलु्क बरे् िाँस (सडुान र नटयोसेन्टी)  नर्तरर् गररएको छ । राप्ती 

गाउँपानलकाक१,२,३ , ५,६,७ र ८  र्डाहरुका १००  नबपन्न गररर् िर पररर्ारलाई आय आजा तथा पोर्र् 

सदुृनढकरर्का लागी बगरु प्रर्ािनका लानग अनिुान नर्तरर् गररएको छ । राप्ती गाउँपानलका र्डा नं ५ को करङ्गे  र 

थकरीकोटमा गरी नर्पन्न ४५ िर पररर्ारलाई २/२  र्टाका िरले ९० र्टा बाख्रा र ३ बोयर जातका बाख्रा   नबतरर् 

गररएको छ ।  

 ननशलु्क कृनतम गभाािान कायािम साप्तानहक नवलननकको लानग और्िी िररि  व्यार्सानयक नकसान समहू सनमनत 

तथा नडस्पेनसरी सञ्चालनको लानग और्िी िररि गरी ६४०७ र्टा  पशहुरुको नर्नभन्न नकनसमका रोगहरुको उपचार  

गररएको छ   । कोनभड नर्शेर् कायािम अन्तरगत कोनभड प्रभानर्त १४४ नकसानलाई अनुिान निईएको छ । एक   

गाउँ एक उत्पािन कायािम अनसुार २६ व्यबसानयक गाई भैसी पालक नकसानलाई  अनिुान नर्तरर् गरीएको छ । 

परू्ाािार नर्कास तफा  

आ.र्. २०७७/७८ को  जेि मसान्तसम्म  परू्ाािार नर्कास तफा  ४१०० नमटर कालोपत्रे  सडक  ,  कच्ची नाला 

६४०० नमटर, कुलो ननमाार् ८२० नमटर, नसचाई पाइप लाईन ६७४ नमटर,  र्डा  कायाालय  भर्न सम्पन्न  ५  र्टा, 

भर्न ननमाार् तथा ममात २५ र्टा, मनन्िर ननमाार्  तथा  ममात ६ र्टा, पाका  ननमाार् १ र्टा ,नर्नभन्न सडकहरुको 

ट्याक िोल्ने काया तफा  १०००० नमटर ननमाार् सम्पन्न भएको छ । शौचालय ७ र्टा, िेलकुि मैिान सिुार ३ र्टा, 

पिााल ननमाार् ६२४ नमटर, पोिरी ननमाार्  तफा  २ र्टा सम्पन्न भएको छ ।  

सामानजक नर्कास तफा  

नशक्षा क्षेत्र सामानजक नर्कास के्षत्र  अन्तरगत नशक्षा उपके्षत्रमा  चाल ुआ .र् .मा   चाल ुिचा  तफा  आिारभतु 

तहसम्मको नशक्षा ननिःशुल्क कायाान्र्यनको सन्िभामा आिारभतु तह सञ्चालन भएका सबै नर्द्यालयहरुमा 

गाउँपानलकाबाट आफ्नै स्रोत र सािनबाट  ६५  जना नशक्षकको व्यर्स्था गररएको छ । मा ध्यनमक तहसम्म 

अध्ययनरत  १ िनेि १० कक्षासम्म अध्ययनरत ७१०६ जना बालबानलकालाई पाियपसु्तक उपलधि 

गराईएको छ ।  १२०६ जना छात्रा तथा ११४ जना िनलत नर्द्याथी गरी कूल १३२० जनालाई र्ानर्ाक रु .

४००  िरले छात्रर्तृ्ती उपलधि गराईएको छ । सामिुानयक नर्द्यालयमा अध्ययनरत  ८८०६  जना नर्द्याथी 

संख्या बराबरको प्रनत नर्द्याथी लागत बकु कनार तफा  ३१ लाि ६ हजार ८ सय उपलधि गराईएको छ ।  

आिारभतु तथा माध्यनमक तहमा अध्ययनरत सबै छात्राका लानग ननिःशलु्क सेनेटरी प्याड उपलधि गराईएको 

छ । बालनर्कास  िनेि कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत सबै बालबानलकालाई निर्ािाजाको व्यर्स्था गररएको छ 

। ५ र्टा सामिुानयक नर्द्यालयहरुलाई प्रोत्साहनमा आिाररत अनिुान उपलधि गराईएको छ ।  

नशक्षा के्षत्र पुँजीगत नर्कास तफा  नमनूा नर्द्यालय भौनतक परू्ाािार नर्कास अनिुान १ करोड, नर्द्यालयको 

परू्ाािार नर्कास अन्तरगत  ४ कोिे भर्न, ३ र्टा शौचालय ननमाार्को अनन्तम चरर्मा रहकेाछन । ५ र्टा 

नर्द्यालयलाई सचूना प्रनर्निमैत्री बनाइएको छ ।  १ र्टा नर्द्यालयमा पसु्तकालय स्थापना तथा १ र्टा 
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नर्द्यालयमा नर्ज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गररएको छ । राप्ती गाउँपानलकाको स्थानीय पाि्यिम ननमाार्को 

अनन्तम चरर्मा रहकेो छ ।  ९ र्टा नर्द्यालयहरुको रङरोगन तथा ममात काया सम्पन्न गररएको छ । 

कोनभड -१९  रोगको संिमर्ले नशक्षा के्षत्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । बालबानलकाहरुको ननयनमत नसकाइ 

नियाकलापमा प्रत्यक्ष प्रभार् परेकोले नसकाई उपलधिी सूिारमा चनुौती थनपएको छ ।  कोनभड-१९ रोग 

संिमर् ननयन्त्रर् र जोनिम न्यनूनकरर्का लानग  स्थानीय प्रशासनले पटक पटक गरी बन्िाबन्िीको अर्िी 

कायम गरेकोले नर्द्याथीको भौनतक उपनस्थतीमा बानर्ाक परीक्षा सञ्चालन गना नसनकएकोले शैनक्षक सत्र 

२०७७ को र्ानर्ाक मलू्याङ्कन आन्तररक मलू्याङ्कनका सािनको प्रयोग माफा त सम्पन्न गररएको छ । 

नर्द्यालय सञ्चालन भई नर्द्याथीको भौनतक उपनस्थनतमा पिनपािन गनुा चनुौनतको नर्र्य बनेको छ । प्रत्येक 

र्र्ाका बजेट तथा कायािममा नशक्षा क्षेत्र कमी स्रोतको नर्ननयोजन भई तोनकएका नियाकलाप सञ्चालन 

गना कनिनाई तथा चनुौनत नसजाना भएको छ । गाउँपानलका तथा र्डाहरुबाट यस क्षेत्रमा प्रयाप्त स्रोतको 

सनुननित गनापने तफा  जोडनिन ुपनेछ ।  

चाल ुआ .र् .को जेि मसान्तसम्म संिीय सरकार सशात अनिुानको  ८८ .८० प्रनतशत तथा   गाउँपानलकाबाट 

नर्ननयोजन भएको कूल रकमको ८६ .०८ प्रनतशत रकम िचा भएको छ ।  

स्वास््य तर्फ  र्डा २ र ३ मा आिारभतु स्र्ास््य ईकाई स्थापना  भई सञ्चालनमा आएको छ । नससहननया  

स्र्ास््य चौकीलाई   १५ शैयाको अस्पतालमा स्तरर्नृिको ननम्ती नडनपआर सम्पन्न भई मन्त्रालयबाट नस्र्कृत भएको 

छ । लालमनटया  र नससहननया  स्र्ास््य चौकीको बनथाङ  सेन्टरबाट चाल ुआर् को जेि मसान्त सम्म जम्मा ५८५ 

जनालाई प्रसनुत सेर्ा निईएको छ । र्डा िोप सेर्ा ६४१ जनालाई प्रिान गररएको छ । सामान्य नर्रामी जाँच तथा 

उपचार सेर्ा २७३०६ जनाले पाएका  छन ्।  जेि  मसान्तसम्म पररर्ार ननयोजनको सेर्ा नलनेको  संख्या   १४९१ 

रहकेो छ । 

िानेपानी तफा   ११००३ िरिुरीको िरायसी  र्ास सर्ेक्षर् सम्पन्न भएको छ । २४ र्टा िानेपानी तथा सरसफाई 

योजना सरे्क्षर् भएका  छन ्। १७४  र्टा नर्द्यालय स्र्ास््य संस्था र सार्ाजननक स्थल को योजना सरे्क्षर् भएको छ 

।  

नर्पि व्यर्स्थापनका लानग गाउँपानलका स्तरीय नर्पि व्यर्स्थापन सनमनतको गिन भएको छ ।  नर्पि 

व्यर्स्थापन कोर्को  व्यर्स्था गररएको छ ।  स्थानीय आपतकानलक काया सञ्चालनमा ल्याईएको छ  

।परू्ाािार नर्कास गने सन्िभामा गना प्रचनलत काननू अनसुार EIA/IEE  गररनेछ । 

 

संस्थागत र्वकास तथा सुिासन तर्ि  

स्थानीय तहका कायाालय तथा नर्र्यगत शािाहरुको व्यर्स्थापन गररएको छ । र्डा कायाालयहरु सम्बनन्ित र्डामा 

स्थापना गररएको छ । गाउँपानलकामा सचूना अनिकारीको व्यर्स्था गररएको छ । अनलाइन तथा  बैकं माफा त 

सामानजक सरूक्षा नर्तरर् गररएको छ । आनथाक नीनत सामानजक नीनत सशुासन नीनतको तजुामा गररएको छ ।  िाद्य 
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तथा बजार अनुगमनको काया सम्पन्न गररएको छ । ननयनमत रुपमा गाउँपानलकाका सचूनामा  आम नागररकको पहुचँ 

अनभर्नृि गना ननयनमत रुपमा राप्ती गाउँको गनतनर्नि प्रकाशन प्रशारर् गररयो ।  काया र्ातार्रर्मा सहजता नसजाना 

गनाका लानग र्ैकल्पीक उजााको व्यर्स्था गररयो । सार्ाजननक जर्ाफिनेहता उत्तरिानयत्र् र पारिनशातामा अनभबनृि गना 

लानग सार्ाजननक सनुुर्ाइ, सामानजक लेिापरीर्, कायािम सञ्चालन गररएको छ ।  नागररक र्डापत्रको व्यर्स्था 

गररएको छ । भ्रष्टाचारमा शनु्य सहनशीलताको नीनत अर्लम्बन गररएको छ ।  नर्नभन्न ननकायसँग सहकाया र 

सहयोगमा काया सञ्चालन गररएको छ । 

 

अध्यक्ष महोिय 

आनथाक र्र्ा २०७८।७९ को बजेट तथा कायािम ननमाार्का आिारहरु ननम्ननलनित रहकेा छन ्। 

१. नेपालको संनर्िान  

२. चाल ुआर्निक योजना  

३. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

४. स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजुामा सम्बन्िी निगिशान २०७५ 

५. राप्ती गाउँपानलकाको एनककृत ग्रानमर् नर्कास योजना २०७६ 

६. राप्ती गाउँपानलकाले आगामी आ.र्. २०७८/०७९ का लानग यत गररएका नीनत तथा कायािम 

७. नेपाल सरकारले नर्नभन्न समयमा गरेका ननर्ायहरु 

८. स्थानीय तहको कायानर्स्ततृीकरर् 

९. राप्तीर्ासी जनताका अपेक्षा तथा ननर्ााचनको समयमा प्रस्ततु भएका प्रनतर्िता  
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अध्यक्ष महोिय 

 

आगामी वर्िको बजेटका उदे्दश्र्हरु र्नम्नानुसार रहेकाछन 

बजेटको उदे्दश्र्हरुिः 

• कोनभड महामारी ननयन्त्रर् रोकथाम र  सो को प्रभार् न्यनुनकरर् गने । 

• संनर्िान तथा स्थाननय सरकार सञ्चालन ऐनमा  २०७४ तोकेका  अनिकार क्षेत्रहरुको  कायाान्र्यन 

• राप्ती बासी जनताको आनथाकस्तर बनृिमा सिाउ पयुााउने  

• सामानजक न्याय स्थापना गने  

• नर्कासका परू्ाािारहरुको ननमाार् र सर्नलकरर् गने । 

• र्ातार्रर् संरक्षर् तथा नर्पि व्यर्स्थापनलाई व्यर्नस्थत गने  

• रोजगारी नसजाना गने  

• आम जनताको अपेक्षाहरुको संर्ोिन गने । 

 

 

बजेटका प्राथर्मकताका के्षत्रहरुिः 

• सामानजक नर्कास 

• परू्ाािार नर्कास 

• आनथाक नर्कास 

• सार्ाजननक सेर्ा प्रर्ाह र सशुासन 

• रोजगारी नसजाना 

• नर्पि ्जोनिम न्यनूनकरर् 

• पयाटन तथा सांस्कृनतक संरक्षर् 

 

 

अध्यक्ष महोिय 

 

 

 

अन्तर सरकारी नर्त्त व्यर्स्थापन ऐन २०७४ को िफा २१ को उपिफा (३) आनथाक र्र्ा २०७७ /७८ को जेि 

मसान्तसम्मको  नर्नत्तय अर्स्था ननम्नानसुार रहकेो छ ।  
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आय तफा   

लस 
नं 

तह सशति समानीकरण  विशेष समपरुक जम्मा रकम 

१ संिीय सरकार १३४९९२४७२ ९७७२५००० ० ५००००००० २३७७१७४७२ 

२ प्रदेश सरकार १४८५०००० ५४८००००० ६०००००० ६५६२५०० ३२८९२५०० 
       

  

 

 

 

 

     

       

आन्तररक स्रोत तफि  अनमुालनत िास्तविक  प्रलतशत   

1 गत िषिको मौज्दात ८०३००६४० ८०३००६४० 100   

2 राजश्व अनमुान ३५०००००० १३६००८३८ ३८.85   

3 विभाज्य कोष(Royalty) 20000000 7550000 37.७५   

5 राजश्व बाँडफाडँ तफि  ९९०८१४८० ६२३३७८४३ ६२.९१   

 

चाल ुआ र् मा जेि मसान्तसम्म संिीय सरकारबाट सशता समानीकरर् र समपरुक गरी जम्मा रकम रु २३ करोड ७७ 

लाि १७ हजार ४ सय ७२ प्राप्त भएको छ । त्यस्तै प्रिशे सरकारबाट चाल ुआ.र्.को जेि मसान्तसम्म ३ करोड २८ 

लाि ९२ हजार ५ सय रकम प्राप्त भएको छ । आन्तररक स्रोत तफा  गत र्र्ाको मौज्िात ८ करोड ३लाि  ६ सय ४०, 

राजश्व तफा  ३ करोड ५० लाि अनमुान गररएकोमा १ करोड ३६लाि ८ सय ३८  रुपैया संकलन भएको छ । यो कुल 

अनमुानको ३८.८५ प्रनतशत हो ।  नर्भाज्य कोर्बाट चाल ुआ.र्.को जेि मसान्तसम्म २ करोड अनमुान गररएकोमा 

७५ लाि ५० हजार प्राप्त भएको छ । यो कुल अनुमानको ३७.७५ प्रनतशत मात्र हो । राजश्व बाँडफाँड तफा  ९करोड ९० 

लाि ८१ हजार ४ सय ८० अनमुान गररएकोमा ६करोड २३ लाि ३७ हजार ८ सय ४३ रकम प्राप्त भएको छ जनु 

राजश्व तफा को अनमुानको ६२.९१ प्रनतशत हो । 

 

अध्यक्ष महोिय , 

अब म आनथाक बर्ा २०७७।७८ को जेि मसान्तसम्मको व्यय नर्र्रर् प्रस्ततु गना चाहन्छु ।  

ि सं नशर्ाक  कुल बजेट  िचा िचा प्रनतशत 

१ चाल ुतफा   ९६२६०००० ४९५९४८४५ ५१।५२ 

२ गाउँपानलका पजुीगत  २०६५५३०१८ ११०८०५२८१ ५३।६४ 

३ संिीय सरकार शसता  २२३५६६८१० ११००४३०५७ ४९।२२ 

४ नशक्षा  २३५०००००० १२९३५१२० ५५।०४ 
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५ स्र्ास््य  १५००००००० ७७४४९८९ ५१।६३ 

६ कृनर्  ३६०००००० २१६९३६९ ६०।२६  

७ मनहला बालबानलका  २०००००० ७३९३०२ ३६।९६ 

८ पश ुपङ्क्षी  ३०११४८० १५२७३४५ ५०।७१ 

९ प्रिशे ससता तफा   २०८५०००० २४३७२० १।१६ 

यसरी जेि मसान्त सम्मको नर्नत्तय प्रगनत   ५०  प्रनतशत भन्िा माथी रहकेो छ । कोनभड १९ को सिमर् जोनिमका 

कारर् योजना तथा कायािम कायाान्र्यन गना चनुौतीपरु्ा रहतेा पनन िेरै जसो योजना तथा कायािमहरु ननमाार् हुिै 

गरेका ,काया सम्पन्न भएर पनन भकु्तानी नलन नआएका कारर्ले नर्नत्तय  प्रगनत न्यनु िनेिए पनन आर्ाढ मसान्तसम्ममा 

७० प्रनतशत भन्िा बनढ  िचा हुने िनेिन्छ ।  

 

अध्र्क्ष महोदर्, 

अब म प्रस्ततु बजेट तथा कायािम तयार पािाा अपनाइएका नर्निहरुको बारेमा उल्लेि गना चाहन्छु । संिीय सरकार 

तथा  लनुम्र्नी प्रिशे सरकारबाट प्राप्त हुन आएको नर्त्तीय समाननकरर् तथा ससता तफा को बजेट  आजै यस सम्माननत 

सभा समक्ष पेश गरेको छु । राप्ती गाउँपानलकाको आनथाक नर्िेयक  २०७८ मा उल्लेि भए अनसुारका करका िरहरु 

बमोनजम राप्ती गाउँपानलकालाई प्राप्त हुन आउने आन्तररक तफा को आम्िानीमा चाल ुआनथाक र्र्ामा िचा भई राप्ती  

गाउँपानलकाको संनचत िातामा बचत रहकेो रकम समेत गरी जम्मा आयको गर्ना ननम्नानसुार गररएको छिः 

आय तफा   

आम्दानी तर्ि  अनुमान 

बजेटको स्रोत तह आम्दानी रकम कैर्र्र्त 

समानीकरण अनुदान संघीर् सरकार १३९६०००००.०० १३ करोड ९६ िाख 

राजश्व बाँडर्ाँड संघीर् सरकार ९४५१९०००.०० 

९ करोड ४५ िाख 

१९ हजार 

सिित अनुदान चािु संघीर् सरकार १६८९०००००.०० १६ करोड ८९ िाख 

सिित पँुजीगत संघीर् सरकार २५५०००००.०० २ करोड ५५ िाख 

प्रदेि सरकार सिित प्रदेि सरकार ८५४४०००.०० ८५ िाख ४४ हजार 

राजश्व बाँडर्ाँड प्रदेि सरकार ८७३२४४८.०० 

८७ िाख ३२ हजार 

४४८ 

र्वत्तीर् समानीकरण प्रदेि सरकार ६६१८०००.०० ६६ िाख १८ हजार 

र्विेर् अनुदान प्रदेि प्रदेि सरकार ६००००००.०० ६० िाख 
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आन्तररक स्रोतको अनुमान आन्तररक स्रोत ३०००००००.०० ३ करोड 

आन्तररक स्रोत तर्ि को बचत हुने 

अनुमान आन्तररक स्रोत ५०००००००.०० ५ करोड 

अव्र्वर्स्थत बसोबासीहरुका िार्ग 

जग्गाको न्र्ूनतम मुल्र्ाङ्कनबाट 

प्राप्त हुने राजश्व आन्तररक स्रोत ५०००००००.०० ५ करोड 

समपुरक अनुदान संघीर् सरकार ०.००   

समपुरक अनुदान प्रदेि सरकार १५००००००.०० १ करोड ५० िाख 

जम्मा   ६०३४१३४४८.०० 

६० करोड  ३४ िाख 

१३ हजार ४४८ 

 

सामानजक सरुक्षा कायािम, प्रिानमन्त्री रोजगार कायािम, तथा संिीय सरकार,  प्रिशे सरकार र अन्य ननकायबाट प्राप्त 

हुने बजेटको कायाान्र्यन प्रचनलत ऐन तथा ननयममा रही  राप्ती गाउँपानलकाले गनेछ ।   

खचि तर्ि   

चाल ुिचा तथा पुँजीगत 

व्र्र् तर्ि  

बजेटको िीर्िक 

बजेटको 

स्रोत रकम कैर्र्र्त 

सिित अनुदान चािु 

संघीर् 

सरकार १६८९०००००.०० 

तोर्कए बमोर्जम खचि 

हुने  

सिित पँुजीगत 

संघीर् 

सरकार २५५०००००.०० 

तोर्कए बमोर्जम खचि 

हुने  

प्रदेि सरकार समपुरक प्रदेि सरकार १५००००००.०० 

तोर्कए बमोर्जम खचि 

हुने  

प्रदेि सरकार सिित प्रदेि सरकार ८५४४०००.०० 

तोर्कए बमोर्जम खचि 

हुने  

र्विेर् अनुदान प्रदेि प्रदेि सरकार ६००००००.०० 

तोर्कए बमोर्जम खचि 

हुने  

गाउँपार्िकाको चािु तथा प्रिासर्नक 

खचि   १००००००००.०० १० करोड 

वडा कार्ाििर्हरुको चािु तथा 

प्रिासनीक खचि   ५९६८८१५.०० 

५९ िाख ६८ हजार 

८१५ 
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पार्िकास्तररर् गौरबका र्ोजना ( राप्ती 

चक्रपथ, पुि २ वटा, वडा कार्ाििर् 

भवन २ वटा,गाउँपार्िका भवन िगार्त 

अन्र्)   ३०००००००.०० ३ करोड 

समपुरक कोर्   ३०००००००.०० ३ करोड 

र्विेर् अनुदान कोर्   ५००००००.०० ५० िाख 

साझेदारी कोर्   ५००००००.०० ५० िाख 

वडा कार्ाििर्हरुको र्ोजना तथा 

कार्िक्रम  जम्मा   

५७०३११८५.०० ५ करोड ७० िाख ३१ 

हजार १८५ 

गाउँपार्िका र्विेर्   ४२५६९४४८.०० 

४ करोड २५ िाख ६९ 

हजार १५८ 

भूर्म व्र्वस्थापन इकाई सञ्चािन खचि   २००००००.०० २० िाख 

प्रार्वर्धक परीक्षण प्रर्ोगिािा र्नमािण   २००००००.०० २० िाख 

स्थानीर् तहको क्षमता र्वकास तथा 

स्वमूल्र्ाङ्कन LISA   १५०००००.०० १५ िाख 

सहकारी के्षत्रको सुदृर्िकरण तथा क्षमता 

र्वकास कार्िक्रम   ५०००००.०० ५ िाख 

दर्ित समुदार् िर्क्षत र्ोजना तथा 

कार्िक्रम   १७०००००.०० १७ िाख 

ऐरावती बहुमुखी क्र्ाम्पस व्र्वस्थापन 

तथा सञ्चािन अनुदान   १००००००.०० १० िाख 

देउखुरी बहुमुखी क्र्ाम्पस व्र्वस्थापन 

तथा सञ्चािन अनुदान   २०००००.०० २ िाख 

र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन, र्ड.पी.आर. 

समेत   ३००००००.०० ३० िाख 
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दृर्िर्वर्हन र्वद्याथीको आवासको िार्ग 

भवन र्नमािण अनुदान   ५०००००.०० ५ िाख 

र्वद्यािर्हरुका अधुरो भवन र्नमािण तथा 

ममित सम्भार   २००००००.०० २० िाख 

अपाङ्गता भएका व्र्र्िहरुका िार्ग 

र्विेर् कार्िक्रम   ५०००००.०० ५ िाख 

पिु आहारा खररद   २०००००.०० २ िाख 

हरे्डाँडामा गुम्बा र्नमािण र्डर्पआर समेत   ३०००००.०० ३ िाख 

पाखापानीमा र्वरघाट कुिोको मुहान 

ममित    ५०००००.०० ५ िाख 

नागररक आरोग्र् केन्र िािमर्टर्ा 

सञ्चािन खचि   ३०००००.०० ३ िाख 

पाखोबारी र्सचाईमा  भल्भ ममित, बोररङ 

सञ्चािन तथा अन्र् खचि   ५०००००.०० ५ िाख 

मुि कमैर्ा अधुरो भवन र्नमािण   २०००००.०० २ िाख 

िमही आँखा अस्पताििाई उपकरण 

सहार्ता   ५०००००.०० ५ िाख 

बेसाहारा ब्र्र्िको संरक्षणका िार्ग 

नीिसागर सेवा आश्रम सँग साझेदारी   

५०००००.०० ५ िाख 

गाउँपार्िकाको प्रिासकीर् भवन, वडा 

कार्ाििर्हरु तथा अन्र् साविजर्नक 

भवनको व्र्वस्थापन, र्र्निचर तथा 

र्र्निर्सङ्ग, र्वदु्यतीर् कार्ि, मेर्िनरी 

औजार, र्डर्जटि बोडि िगाएतका खचि   

१०००००००.०० १ करोड 

सवारी साधन खररद (र्वदु्यतीर् समेत)   १००००००.०० १० िाख 
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जम्मा    ३०४४६९४४८.००   

िाखागत खचि(चािुगत तथा पुर्जगत) 

र्िक्षा र्ुवा तथा खेिकुद र्वकास   ३२००००००.००   

स्वास््र्   २५५०००००.००   

कृर्र् र्वकास   ६५०००००.००   

पिुपछी तथा मत्सस्र् र्वकास िाखा   ४२०००००.००   

मर्हिा बािबार्िका तथा जेष्ठ नागररक   ३००००००.००   

प्रधानमन्त्री रोजगार सेवा केन्र सँग 

साझेदारी कार्िक्रम   १००००००.००   

रार्रिर् पररचर्पत्र तथा पर्ञ्जकरण 

सुदृिीकरण आर्ोजना साझेदारी   ७०००००.००   

वन वातावरण र्वपद् व्र्वस्थापन 

अन्तगितका कार्िक्रमहरु   ६०००००.००   

सुिासन तथा संस्थागत सेवा प्रवाह एवं 

सूचना प्रर्वर्ध   १५०००००.००   

जम्मा    ७५००००००.००   
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माथी उल्लेनित व्ययको नर्स्ततृ कायािम नर्र्रर् नर्ननयोजन नर्िेयकको अनसुचूीमा रहेको छ ।  

अध्यक्ष महोिय, 

 राप्ती गाउँपानलकामा कायारत स्थायी,अस्थायी, करारका कमाचारीतथा  स्र्ास््यकमी समेतलाई  प्रोत्साहन 

तलबमानमा २००० र्ढ्ने गरी बजेट व्यर्स्था गरेको छु । पयाटन काज ,िाजा िचा लगायतका कमाचारी  प्रोत्साहन  

सम्बन्िी प्याकेज कायापानलकाले कायानर्नि बनाई कायाान्र्यन गनेछ ।  त्यसैगरी आगामी आ.र्.मा गाउँपानलकाबाट 

बालनर्कास सहयोगी कायाकताा तथा नर्द्यालय कमाचारी, गहृर्ी नर्द्यालय सहजकतााको पाररश्रनमकमा संिीय 

सरकारबाट आउने रकममा  पानलकाको स्रोतबाट रु ७०००/- थप गने तथा गाउँपानलकाको अनिुानबाट तलब सनुर्िा 

िाने नशक्षकको प्राथनमक तहको मानसक रु २००००/- , आिारभतु तह को मानसक  रु २२०००/- र पोशाक रु 

७०००/-  तथा एक मनहना बराबरको चाडपर्ा िचा उपलधि गराईने छ । 

 

अध्यक्ष महोिय, 

 

आिरर्ीय अध्यक्ष महोिय तथा  गाउँसभाका सिस्यज्य ूहरु, 

िेरै प्रकारका असहजता र प्रनतकुलताका बार्जुत राप्ती गाउँपानलकाले नलएका नननतको कायाान्र्यनबाट समनृिको 

निशा यात्रा तय गररनेछ र कोनभड  १९ मा डटेर जट्ुनपुने राजनननतक िल जनप्रनतनननि सामानजक संि संस्था  ननजी 

के्षत्र र नागररक समाजलाई आआफनो िाँउबाट योगिान गना अनरुोि  गिाछु।  

बजेट तजुामा गिाा मागािशान गनुाहुने आिरर्ीय अध्यक्ष ज्य ू तथा अथक मेहनत र पररश्रम गनुाहुने सम्परू्ा र्डा 

अध्यक्षज्यहूरु, सम्परू्ा नर्र्यगत सनमनतका संयोजकज्यहूरु, कायापानलकाका सम्परू्ा सिस्यहरु तथा गाउँसभाका 

सिस्यज्यहूरु तथा सम्परू्ा राष्ट्रसेर्क कमाचारीहरुलाई हानिाक िन्यर्ाि निन चाहन्छु । 

अन्त्यमा,स्र्स््य  सार्िानी अपनाई कोनभड १९ महामारी  जोनिमबाट सरुनक्षत रहिै गाउँपानलकाको नर्कास 

अनभयानमा सहभागी हुन सबैमा  नििी बनहनी तथा िाजभुाईलाई हानिाक आव्हान गिाछु । 

िन्यर्ाि  । 

                                                                                                

 


