
सभाध्यक्ष , ईपाध्यक्ष एव ंसदस्य महानुभावहरू,ईपस्स्थत सम्पूणण महानुभावहरु 

 

रोस्हणी गाईँसभाको गररमामय गाईँसभामा अर्थथक वषण २०७८/७९ को अय ब्यय सस्हतको बार्थषक बजेट ,योजना तथा कायणक्रम 

प्रस्तुत गनण पाईँदा गौरवास्ववत भएको छु। 
 

 

कोरोना भाइरस (कोस्भड–१९ दोस्रो भेररयवट)रोगको संक्रमणबाट स्सर्थजत प्रस्तकुल ऄवस्थामा यस सम्मास्नत 

गाईँसभामा अर्थथक वषण २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गनण ईपस्स्थत भएको छु । यस महत्वपूणण ऄवसरमा 

दशेलाइ संघीय लोकतास्विक गणतविको युगसम्म ल्याईने क्रममा अफ्नो ऄमूल्य जीवन बस्लदान गनुण हुने सम्पूणण 

महान शस्हदहरु तथा राष्ट्रप्रेमी ददवंगत दशेभक्त महानुभावहरु प्रस्त हार्ददक श्रद्धाञ्जली ऄपणण गदणछु । साथै नेपाली 

समाज रुपावतरणको क्रममा ऄग्रपंस्क्तमा रहरे नेतृत्वदायी भूस्मका स्नवाणह गनुणहुने ऄग्रजहरु  प्रस्त ईच्च सम्मान 

ब्यक्त गदणछु ।  

 

कोरोना भाआरस कोस्भड–१९ को कारणले गनुण परेको स्नशेधाज्ञा, सामास्जक दरुी कायम गनुणपने र स्वस्भन्न 

समुदायका ईत्सव, जमघट, भोज भतेर जस्ता कायणहरुलाइ स्थस्गत गनुण पने बाध्यात्मक ऄवस्था लगायतका 

प्रस्तकुलताका स्वच धैयणताका साथ कोरोना भाआरस स्नयविण, ईद्धार र ईपचार ऄस्भयानमा साथ ददनु भएकोमा 

म गाईँपास्लकाको तर्ण बाट यहाँहरु सबैलाइ ईच्च प्रसंसा गदणछु । कोस्भड–१९ स्नयविण तथा ईपचारमा ऄहोराि 

खरटनु हुने स्चदकत्सक, स्वास््यकमी, सुरक्षाकमी, एम्बुलेवस चालक, जनप्रस्तस्नधी एव ं सम्पूणण राष्ट्रसेवक स्शक्षक, 

राष्ट्रसेवक कमणचारी, संघ, संस्था, पिकार, सञ्चारमाध्यम, पेशा ब्यवसायी लगायत सबैलाइ हार्ददक धवयबाद ददन 

चाहवछु । 

 

कोस्भड–१९ संक्रमणको कारणले ज्यान गुमाईनु भएकाहरु प्रस्त श्रद्धाञ्जली ऄपणण गद ैसंक्रस्मतहरुको स्सघ्र स्वास््य 

लाभको कामना गदणछु ।  

 

मुलुकले हास्सल गरेको युगावतकारी राजनीस्तक ईपलस्ब्धको जगमा स्थास्पत स्थास्नय सरकार, सामास्जक वयाय 

सस्हतको तीव्र स्वकास, सुशासन सस्हतको जनईत्तरदायी गाईँपास्लका र सभ्य, सु–संस्कृत, कतणब्यस्नष्ठ जागरुक, ईद्यमी 

एव ंपूणण लोकतास्विक तथा समाजवाद ईवमुख समृद्ध समाज स्नमाणणका लास्ग प्रस्तवद्ध रहकेो छ ।  

 

नेपालको संस्वधानले संघीय शासन व्यवस्था ऄवतगणत राज्य शस्क्तको प्रयोग संघ, प्रदशे र स्थास्नय तहले गने गरी 

तीनवटै तहको एकल तथा साझा ऄस्धकारको ब्यवस्था गरेको छ । तीनवटै तहका सरकारले संस्वधान र 

कानूनको स्समा स्भि रही स्वतवि रुपमा ऄस्धकारको प्रयोग गने ऄवसर प्राप्त गरेका छन् ।  

स्थास्नय तहका स्वद्यास्यकी, कायणकाररणी र वयास्यक ऄभ्यासलाइ संस्थागत गनण स्थानीय सरकार सञ्चालनका लास्ग 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भआ कायाणववयनमा रहकेो छ । संवैधास्नक ब्यवस्था ऄनुरुप संघीय 

लोकताविीक गणतवि र संघीयताको कायाणववयन गद ै स्थानीय सरकार सञ्चालन गनुणपने ऄस्भभारा हामी 

जनप्रस्तस्नस्धहरुईपर अएकोले लोकतास्विक समावेशी, जवार्दहेी र प्रभावकारी स्थानीय शासनको ऄनुभूती 

जनतालाइ गराईने दास्यत्व जनप्रस्तस्नधीमा रहकेो छ ।  

 

सभाध्यक्ष महोदय,  

 

कृस्ष, पूवाणधार स्वकास,स्शक्षा, स्वास््य संस्कृस्त र सभ्यता ।सुखी जनता र समृद्ध रोस्हणीको प्रस्तवद्धता भन्न े

ददघणकालीन सोच ऄनुरुप अर्थथक, सामास्जक स्वकासको मौस्लक ढाचामा रोस्हणी गाईँपास्लका ऄगाडी वदढरहकैे 

वेला स्वश्वव्यापी रुपमा रै्स्लन गएको कोस्भड–१९ को महामारीले हाम्रो मागणमा केही ऄवरुद्ध गर्यो । तथास्प 

स्वास््य सुरक्षा, स्मतब्ययीता, पारदर्थशता र स्वस्त्तय ऄनुशासनलाइ अत्मसात गद ै स्थानीय स्रोत साधनको 

ऄस्धकतम प्रयोग गरी सामास्जक वयाय सस्हतको अवश्यकतामा अधाररत समानुपास्तक गुणस्तरीय एव ं ददगो 

स्वकास गद ैनस्वनतम् ईपलस्ब्धको माध्यमबाट नमुना गाईँपास्लका स्नमाणण गने कायणमा हामी पूणण प्रस्तबद्ध रहकेा 

छौ ँ। 

 

जनऄस्भमतबाट जनप्रस्तस्नस्ध भइ स्थास्नय शासन सञ्चालन गद ैअआरहकेोमा जनताको हामी प्रस्त ईच्च ऄपेक्षा 

रहनु स्वभास्वक हो यद्यपी कोरोना भाआरस कोस्भड–१९ ले स्नम्त्याएको अर्थथक शंकटको वीच स्सस्मत स्थास्नय 



 
 

स्रोत साधनमा ऄस्धकतम अवश्यकताहरुलाइ सम्बोधन गनुणपने चुनौती हामी माझ रहकेो छ । रोस्हणी 

गाईँपास्लका स्भिका सबै क्षेि वगण र समुदायका महत्वपूणण अवश्यकता हरुलाइ सम्बोधन गद ै कोस्भड–१९ 

महामारी वयूस्नकरण रोकथाम र स्नमुणल पाने ऄस्भयानलाइ ईच्च प्राथस्मकतामा राखेर जनताको जीवनस्तर बृस्द्ध 

र अत्मस्नभणर बनाईने मावयताका साथ यो बजेट तजुणमा गररएको ब्यहोरा यस सम्मास्नत सभामा जानकारी 

गराईन चाहावछु ।  

 

ऄबको हाम्रो शिु भनेकै भोक,रोग,गररवी,पछ्यौटेपन ऄस्शक्षा,ऄवधस्वश्वास नै हो । त्यसलाइ स्चद ै समुन्नत र 

समृद्ध रोस्हणीगाईँपास्लका बनाईन हामी जन स्नवाणस्चत प्रस्तस्नस्धहरू सक्षम हुनेछौ दकनकी हामीले जनताको 

सेवा गने ऄवसर पाएका छौ ।ऄतः एकताका साथ ऄगास्ड बढ्द ैहाम्रो रोस्हणी राम्रो रोस्हणी स्नमाणणमा जुट्न ु

अजको अवश्यकता हो ।जनचाहाना स्छटो र एकैपटक धेरै स्वकास भैददयोस भन्ने हुवछ ।तर साधन,स्रोतको 

स्सस्मतताले ऄस्सस्मत अवश्यक्ता एकैपटक पुरा गनण सम्भव हुदनै तसथण योजनाहरूको प्राथस्मदककरण गद ैएदककृत 

योजना ऄनुसरण गरर सबै बगण ,क्षेि समेट्ने गरी सवतुस्लत स्वकास गद ैजाने गरी बजेट तजुणमा गरेकोछु । 

 

बजेट तजुणमाको क्रममा नेपालको संस्वधान, स्वद्यमान ऐन र स्नयम, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, ऄवतर 

सरकारी स्वत्त ब्यवस्थापन ऐन २०७४, रास्ष्ट्रय प्राकृस्तक स्रोत तथा स्वत्त अयोग ऐन २०७४, स्वद्यमान संस्घय, 

प्रादसे्शक तथा स्थानीय तहको दीघणकालीन सोच, संघीय पवरौ योजना  र प्रादसे्शक प्रथम अवस्धक योजनाहरु, 

ददगो स्वकासका लक्ष्यहरु, संघीय र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त मागण स्नदशेन, स्थानीय तहको प्रमुख समस्या र 

सम्भावना, स्थानीय तहमा सहभागी राजनीस्तक दलहरुका घोषणा पिहरु, ईपलब्ध स्रोत र साधनहरु, रोस्हणी 

गाईँपास्लकाको नीस्त तथा कायणक्रमका साथै सभाका सदस्य ज्यू हरु, राजनैस्तक दलहरु, स्वस्भन्न संघ संस्था, 

राष्ट्रसेवक कमणचारी, नागररक समाज, बुस्द्धजीस्व, पिकार र रोस्हणी गाईँपास्लकाका अदरणीय अमा बुबा, 

दददीबस्हनी, दाजुभाआहरुबाट प्राप्त रचनात्मक सुझाब हरुलाइ समेत अधार मानेर बजेट स्नमाणण गरेकोछु । बार्थषक 

बजेट रोस्हणी गाईँपास्लकाले ऄबलम्वन गरेको नीस्त तथा कायणक्रम कायाणववयन गने महत्वपूणण औजार रहकेो 

ब्यहोरा सम्मास्नत सभामा राख्न चाहावछु । संस्घय र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त मागण दशणन, स्थानीय अर्थथक ऄवस्था 

र अवतररक अयको ऄवस्था समेतको अधारमा रही बजेट स्नमाणण गरेकोछु ।  

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अगामी अर्थथक वषण २०७८/७९ को बजेटका प्राथस्मकता प्रस्तुत गने ऄनुमस्त चाहावछु । बजेटका ईद्देश्यहरुस्नम्न 

ऄनुसार स्नधाणरण गरेकोछु । 

 

1. कोस्भड १९ बाट रोस्हणी  गाईँपास्लकास्भि बसोबास गने सम्पूणण नागररकको रक्षा गदै सामास्जक 

वयाय सस्हत ईनीहरुको वयूनतम अधारभुत अवश्यकताहरुको सम्बोधन गने । 

2. मानव संसाधन स्वकासको लास्ग साधन , स्रोत र क्षमताको ईच्चतम ईपयोग गने । 

3. अर्थथक, सामास्जक, पूवाणधार स्वकास र संस्थागत सुशासन मार्ण त गररवी स्नवारण गरर समृद्ध रोस्हणी 

स्नमाणण गने । 

 
 

मास्थ ईल्लेस्खत ईद्देश्य प्रास्प्तका लास्ग स्नम्न क्षेिहरुमा प्राथस्मकता स्नधाणरण गरेकोछु । 

 

1. कोस्भड १९ को रोकथाम, स्नयविण, ईद्धार र ईपचार गने । 

2. स्थानीय स्रोत साधन, श्रम, सीप र प्रस्वस्धमा अधाररतजनशस्क्त तयार गने । 

3. कला संस्कृस्तको पस्हचान, संरक्षण र सम्वद्धणन गने । 

4. गररबी वयूनीकरण, रोजगारी स्सजणना र अयअजणन वृस्द्ध गद ैददगो स्वकासमा प्रत्यक्ष योगदानपर्ुयाईने। 

5. सेवा प्रवाह, संस्थागत स्वकास र सुशासनमा जोड ददने । 

6. अवतरीक राजस्व वृस्द्ध र पररचालनमा सहयोग पर्ुयाईने । राजस्वका  दायराहरूर्रादकलो बनाईने  । 

7. कृस्षको अघुस्नदककरण, याविीदककरण, व्यवसायीकरण र जग्गाको चक्लाबवदी गरी भुईपयोगनीस्त ऄवलम्बन गने । 

8. सडक, खानेपानी, स्वद्युत, भवन जस्ता पूवाणधारको स्वकास गने । 

9. स्वच्छ वातावरणको संरक्षण गदै स्वपद जोस्खम वयूनीकरण गने । 

10. जेष्ठ नागररक सम्मान साथै लस्क्षत बगणको सशस्क्तकरणमा जोड ददने । 

11. समाबेशी र सवतुस्लत स्वकास प्रबद्धणन गने । 



 
 

 
 
 

सभाध्यक्ष महोदय,  

ऄब म अ.व.०७८/७९ को लास्ग रोस्हणी गाईँपास्लकाको ऄनुमास्नत अय व्यय स्ववरण प्रस्तुत गनण गइरहकेो 

छु  । 

कृस्षलाआ अर्थथक समृद्धीको मेरूदण्ड मावद ै ″ब्यवसास्यक कृस्ष पेशाऄबलम्वन गरौं अत्म स्नभणर बनौ″भन्न े

ईद्देश्यका  साथ कृस्षलाइ ब्यवसास्यकरण तथा बजारीकरण गनण ऄस्भप्रेररत गन ेगरी बजेट ब्यवस्था गरेकोछु । 

यसबाट कृस्षमा व्वसास्यकता बढ्ने र साना दकसानको समेत जीवन स्तर ईकास्न मद्दत पुग्ने गरर अवश्यक बजेट 

स्वनयोजन गरेकोछु । 

धान र गहुकँो स्बउ दकसानलाइ सहज रुपमा पुयाणईन ५०% ऄनुदान ददन बजेट स्बस्नयोजन गरेकोछु ।  

कृस्ष ईपज तथा कृस्षजवय ईत्पादनमा अत्मस्नभणरताका लास्ग ईद्यमशीलताको प्रवद्धणन गनण मल, स्बई, कीटनाशक 

औषधीको ईपलब्धता, ईत्पाददत बस्तुको भण्डारण तथा प्रशोधन र बजार व्यवस्थामा सहजीकरण गनण र स्सञ्चाइ 

सुस्वधा प्रवधणन गनण रु. ४२ लाख बजेट ब्यवस्था गरेकोछु । 

प्रधानमविी कृस्ष अधुस्नकीकरण पररयोजना मार्ण त ब्यवसास्यक कृस्ष ईत्पादन केवर(पकेट) स्वकास कायणक्रम 

प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनण छ कायणक्रममा प्रभावकाररता ल्याईन थप रु.२४ लाख बजेट ब्यवस्था गरेकोछु । 

 

स्थास्नय कच्चा पदाथणमा अधाररत लघु तथा घरेलु ईद्यमहरुको प्रवद्धणनगनण सीपमूलक तास्लमको व्यवस्था गरी 

ईत्पाददत वस्तुहरुको बजारीकरण सुस्नस्ित हुने ब्यवस्था गनण रु. २३ लाख बजेट ब्यवस्था गरेकोछु । 

प्रधानमविी रोजगार कायणक्रम मार्ण त रोजगार सेवा केवरमा सुस्चकृत बेरोजगारहरुलाइ रोजगारीको स्सजणना गराईन 

कायणक्रम रु. ५९ लाख  बजेट ब्यवस्था गरेकोछु । 

गाईँपास्लका स्भि रहकेा ऐलानी, पती ,सावणजस्नक जग्गा सावणजस्नक पोखरी,कुलो जस्ता सावणजस्नक महत्वका 

सम्पस्त्तको नक्साङ्कन र स्समाङ्कन गरी संरक्षण कायणक्रम को लास्ग अवश्यक बजेट ब्यवस्था गररकोछु । 

व्यवसास्यक पशुपालक कृषकलाइ ईत्पादन बढाईनको लास्ग यास्विकरण मेस्सनरी औजार लागतका सामान 

ऄनुदानमा ईपलब्ध गराईन बजेट ब्यवस्था गरेकोछु ।  

 

दीघणकालीन कृस्ष योजनाले ऄवलम्वन गरेका नीस्तहरुका अधारमा खाद्यावय वाली, नगद ेवाली, तेलहन वाली, 

दलहन वाली तथा च्याई खेती, व्यवसास्यक तरकारी खेती, माछापालन, कुखुरापालन तथा पशुपालनको लास्ग नश्ल 

सुधार तथा धान र गहु ँवालीको पकेट क्षेिको रुपमा स्वकास गनण संघीय र प्रदशे सरकारको समेत सहयोगमा 

गाईँपास्लकाले प्राथस्मकता ददन े नीस्त रहकेो र गाईँपास्लकाले त्यस्ता कायणलाइ प्राथस्मकता ददनै जान े गरी 

स्वस्भन्न कायणक्रम मार्ण त रु. १३ लाख बजेट ब्यवस्था गरेकोछु । 

 

कृस्ष स्वकास र ईत्पादन बृस्द्धका लास्ग ससचाइ सुस्वधा ऄस्भवृस्द्ध हुने सब ैसम्भास्वत कायणमा गाईँपास्लकाले 

सहयोग नीस्त ऄनुरुप स्सञ्चाइ सुस्वधा पुयाणईन बजेट ब्यवस्था गरेकोछु । 

 

माछा पालन ब्यवसायको माध्यमबाट अय-अजणन बृस्द्ध तथा रोजगारीमा बृस्द्ध गनणका लास्ग माछा पालनको क्षेि 

स्वस्तार गनण ऄस्भप्रेररत गराइ नयाँ पोखरी स्नमाणणमा ऄनुदान तथा पुराना पोखरी भएका कृषकहरुलाइ भुरा 

तथा ईत्पादनमा ऄनुदान ददने नीस्त ऄनुसार ऄनुदान ईपलब्ध गराईन रु. ८ लाख बजेट ब्यवस्था गरेकोछु । 

 
 

अर्थथक स्वकासको क्षेिमा गाईँपास्लका सशतण रु. १ करोड २३ लाख ४४ हजार र गाईँपास्लकाका स्वस्भन्न 

योजना तथा कायणक्रमहरुमा अवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गरेको छु । त्यसबाहके संघीय सरकाकर र प्रदशे 

सरकारका योजना तथा कायणक्रमहरु समेत थप हुने हुदा धेरै जनता लाभास्ववत हुने स्वश्वास स्लएको छु । 

 

सामस्जक स्वकास  

स्वास््यः 
नेपाल सरकारको नीस्त ऄनुसार ऄत्यावश्क स्वास््य सेवाको पहुचँ एव ंगुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लास्ग स्वास््य 

सेवा पूवाणधार स्वकास र स्नशुल्क औषधी स्वतरण प्रणालीलाइ थप व्यवस्स्थत गद ै लस्गने छ । ऄत्यावस्यक 



 
 

औषधीको ब्यवस्थापनका लास्ग सशतण बजेट रु.१५ लाख र गाईँपास्लकाका स्वस्भन्न योजना तथा कायणक्रमहरुमा 

अवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गरेको छु । 

 

कोस्भड–१९ को संक्रमण रोकथाम तथा स्नयविणका लागी क्षमता स्वकास तथा जनचेतनामुलक कायणक्रम सञ्चालन 

गनण अवश्यक बजेट ब्यवस्था गरेकोछु । 

 

गाईँपास्लकाबाटसञ्चालनभइरहकेा एम्बुलेवस सञ्चालन र व्यवस्थापन गनणको  लास्ग बजेटव्यवस्था गरेकोछु । 

 

खोप, सुरस्क्षत मातृत्व , प्रजनन स्वास््य, पोषण जस्ता जनस्वास््यसँग सम्बस्वधत अधारभुत सेवा सुस्वधालाइ 

प्रभावकारी बनाईन मस्हला स्वास््य स्वयंसेस्वकालाइ ईत्प्रररत गराइ ईस्चतरुपमा  पररचालन गने गरी मास्सक 

रुपमा यातायात खचण ईपलब्ध गराईने ब्यवस्थालाइ स्नरवतरताको लास्ग बजेट को व्यवस्था गरेकोछु । 

 
 

प्रजनन स्वास््यमा पहुचँ ऄस्भबृस्द्ध गनण प्रसुती गृह स्नमाणण र सञ्चालनलाइ ब्यवस्स्थत र प्रभावकारी बनाइने छ 

।  अमा र स्शशुको स्वास््यलाइ ध्यान रास्ख बर्थथड्ड सेवटर तथा ऄस्पतालमा सुरस्क्षत सुत्केरी गराईन प्रोत्साहन 

गने र बर्थथड्ड सेवटर तथा ऄस्पतालमा प्रसुती गराएका रोस्हणी गाईँपास्लका स्भि स्थायी बसोबास भएका  

सुत्केरी मस्हलालाइ ईपाध्यक्ष सुत्केरी प्रोत्साहन कायणक्रम सञ्चालन गरी पोषण सामाग्री ईपलब्ध गराईन१२ लाख  

बजेट ब्यवस्था गरेकोछु  । 

 

स्शक्षाः 

″गुणस्तरीय स्शक्षा रोस्हणीको प्रस्तबद्धता″भन्ने मुल धेय सस्हत सब ै बालबास्लकालाआ स्वद्यालयमा ऄस्नवायण 

पठाईँ,स्सकाईँ र टीकाईँ भन्ने ऄस्भयान सस्हत  सामुदास्यक, धार्थमक स्वद्यालयहरूमा भौस्तक पुवाणधार स्वकास संगै 

गुणस्तरीयता ऄस्भबृद्धी गनण स्वभन्न कायणक्रम को लास्ग रु. ३ करोड ५४ लाख ५६ हजार बजेट को ब्यवस्था 

गरेकोछु । 
 

धार्थमक स्वद्यालयहरु मदरसाको भौस्तक र शैस्क्षक स्वकासमा टेवा पुयाणइने नीस्त ऄनुरुप बजेट ब्यवस्था गरेकोछु 

। 

 

सामुदास्यक तथा धार्थमक स्वद्यालयहरुमा खानेपानी, सरसर्ाइ एवम् वाल तथा छािा मैिी शौचालय स्नमाणण 

कायणको लास्ग स्वशेष प्राथस्मकता साथ कायणक्रम सञ्चालन गररने छ । छािाहरुलाइ स्नयस्मत स्वद्यालय अईन े

वातावरण श्रृजना गररने छ रसंघीय सरकारको सहयोगमा सामुदास्यक स्वद्यालयमा ऄध्ययन रत  दकसोरीहरुलाइ 

सेस्नटरी प्याड स्नःशुल्क र भरपदो तररकाबाट ईपलब्ध गराआने नीस्त ऄनुरुप रु. १९ लाख ५९ हजार बजेट 

ब्यवस्था गरेकोछु । 

संघीय सरकार र प्रदशेको सहयोगमा क्रमशः सब ैमा.स्व.हरुमा स्वज्ञान भवन र ल्यावको ईस्चत ब्यवस्था गररने 

नीस्त ऄनुरुप गाईँपास्लकाले सशतण रु.१ करोड २८ लाख बजेट ब्यवस्था गरेकोछु । 

 

सामुदास्यक तथा धार्थमक सावणजस्नक स्वद्यालयहरुको ममणत सुधार, भौस्तक स्वकास  तथा र्र्थनचर स्नमाणण 

सम्बवधी कायणक्रममा सहयोग पुर्याईने बजेट ब्यवस्था छु । 

रोस्हणी गाईँपास्लकास्भि सञ्चास्लत सामुदास्यक स्वद्यालयहरुमा कक्षा ११ मा ऄध्ययनगन ेगरीब तथा जेहेवदार 

स्वद्याथीहरुका लास्ग  अकषणण गराईन ेकायणक्रमहरु सञ्चालन गनणको लास्ग अवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु। 
 
 

युवा तथा खेलकुदः 

राष्ट्रका लास्ग खेलकूद र स्वास््यका लास्ग खेलकूद भन्ने मावयता ऄनुसार युवा केस्वरत खेलकूद कायणक्रम सञ्चालन  

गनण ऄध्यक्षकप दक्रकेट तथा ईपाध्यक्ष कप भस्लवल प्रस्तयोस्गता सञ्चालन गरी खेल संस्कृतको स्वकास गनण 

अवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गरेकोछु ।  



 
 

स्वद्यालय स्तरका स्वद्याथीहरुको प्रस्तभा प्रस्रु्टन गनणका लास्ग स्वस्भन्न ऄस्तररक्त दक्रयाकलापहरु सञ्चालन को 

लास्ग रु.१ लाख  बजेट स्वस्नयोजन गरेकोछु। युवाहरुमा ईद्यमशीलता, सृजनशीलता एवम् सकारात्मक सोचको 

स्वकास गने ऄस्भप्रायका साथ सोही ऄनुरुपका सीप र क्षमता ऄस्भवृस्द्ध गने कायणक्रमहरु सञ्चालनको लास्ग लघु 

ईद्यम कायणक्रम मार्ण त रु.४ लाख बजेट स्वस्नयोजन गरेकोछु । 

खानेपानी तथा सरसर्ाइः- 

सवैका लास्ग स्वच्छ खानेपानी सुस्वधा पुर्याईन खानेपानीका लास्ग भुस्मगत पानीको व्यवस्था सस्हतओभरहडे 

ट्याङकी स्नमाणण गरी स्वच्छ खानेपानी ब्यवस्थापन गनण, धकधइ खानेपानी अयोजना लगायत रोस्हणीका 

ईपभोक्तालाइ प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अयोजनाहरुलाइ स्वस्तार गनण अवश्यक बजेट स्वस्नयजन गरेकोछु । 

 

मस्हला बालबास्लका ज्येष्ठ नागररक लगायत लस्क्षत समुदायः 

अर्थथक,  सामास्जक र शैस्क्षक रुपमा पछास्ड परेका मस्हला, दस्लत, अददवासी जनजाती, मुस्स्लम, 

स्पछडावगण, ऄपांङ्गता भएका व्यस्क्त लगायतका वगण तथा समुदायलाइ सीपमूलक ,अयमुलक र रोजगारमुलक 

कायणक्रम सञ्चालन  गनण  बजेट स्वस्नयोजन गरेकोछु ।  

 

मानव बेचस्बखन पीस्डत/प्रभास्वतहरुको ईद्धारस्वदशे दर्ती तथा पुनस्थाणपनाको लास्ग शुभऄवसर ग्राम 

नेपालसँगको सहकायणमा मानव बेचस्बखन तथा पुनःस्थापना कोष स्नमाणण भइ सकेको र सो कोषको 

कायाणववयनका लास्ग स्नदसे्शका समेत स्नमाणण भइसकेकोले प्रभावकारी रुपमा संचालन र कायाणववयन गररनेछ । 

यसको लास्ग ५लाख बजेट स्वस्नयोजन गरेको छु । 

 

ऄपाङ्गताको प्रकृस्त ऄनुरुप अय अजणनको लास्ग तास्लम तथा सूस्वधाजनक समाग्री स्वतरणको ब्यवस्था 

स्मलाईनको लास्ग बजेट स्वस्नयोजन गरेकोछु । 

ऄपांङ्गता भएका व्यस्क्तहरुलाइ अत्मस्नभणर र स्वास्भमान बनाईनका लास्ग समान ऄवसर तथा सेवा सुस्वधामा 

पहुचँ बढाईन ईनीहरुको सहयोग पुग्न े दकस्समका कायणक्रमहरु सञ्चालन गररने छ । घर पररवार र समाजमा 

र्रक क्षमता भएका ब्यस्क्तलाइ माया गने वातावरण श्रृजना गनण सचेतनामुलक कायणक्रम संचालनको लास्ग 

अवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गरेकोछु । 

 

ज्येष्ठ नागररक ( ८० वषण भवदा मास्थ) का र क वगणका ऄपाङ्गहरुका लास्ग  कायणतास्लका बनाइ 

स्वास््यकमीद्धारा घरदलैो स्वास््य जाँच तथा ईपचार कायणक्रम सञ्चालनको लास्ग अवश्यक बजेट छुट्याएकोछु। 

घर नभएका ऄस्त स्वपन्न पररवारलाइ संघीय र प्रदशे सरकारको सहयोग र समववयमा तथा गाईँपास्लकाको 

समेत अफ्नै लगानीमा घर स्नमाणण गराइ नागररकहरुको अवासको सुस्नस्ितता प्रदान गने नीस्त स्लइने छ 

।सुरस्क्षत नागररक अवाश कायणक्रमलाइ अर्थथक वषणको शुरुबाट नै कायाणववयन गनण  संघीय सरकारको सशतण 

बजेट रु. ३२ लाख स्वस्नयोजन गरेकोछु । 

 

दस्लत वगणको ईत्थान, स्वकास, संरक्षण, सम्वद्धणन र सशक्तीकरण  स्वकास र अय अजणनका लास्ग जोड 

ददइनेछ ।  

मुस्स्लम तथा स्पछस्डएका वगणको अय अजणन, सीप स्वकास जस्ता प्रत्यक्ष र्ाइदा प'गे्न कायणक्रमहरु सञ्चालन गनण  

बजेट स्वस्नयोजन गरेकोछु  

 

सामास्जक स्वकासको क्षेिमा सशतण रु.१९ करोड ३५ लाख  गाईँपास्लकाका स्वस्भन्न योजना तथा कायणक्रमहरुमा 

अवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गरेको छु । 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

ग_ पुवाणधार स्वकासः  

गाईँपास्लकाको भवन स्नमाणणका लास्ग स्जल्ला समववय सस्मस्त रूपवदहेीसँग जग्गा प्रास्प्त हुने भएकोले ईक्त 

जग्गामा भवन स्नमाणणको काम यथाशीघ्र ऄगास्ड बढाईन ३ करोड बजेट व्यवस्था गरेकोछु ।  

 

बैकस्ल्पक ईजाण समेतको प्रयोग गद ैगाईँपास्लकाका बजार क्षेिहरुमा ईज्यालो रोहीणी कायणक्रमलाइ रु. ८ लाख 

बजेट ब्यवस्था गरेको छु । 

ममणत सम्भार कोषको व्यवस्था गरी मौसम तथा ऄवय गस्तस्वधीबाट क्षयीकरण हुने पूवाणधार तथा ग्रामीण 

सडकहरुको ममणत सम्भार कोषबाट खचण हुने गरीरु. ५० लाख बजेट ब्यवस्था गरेको छु । 

अर्थथक बषण २०७७/७८ मा बोलपिको माध्यमबाट स्नमाणण कायण गनण  सम्झौता भइ महामारी प्रकोपको कारण 

भएको स्नषेधाज्ञा र बषाणतको कारणले सम्पन्न हुन नसकी ऄधुरा  रहकेा योजनाहरुको म्याद थप गरर 

कायाणववयन गराईनको लास्ग २ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था गरेकोछु ।  

 

पूवाणधार स्वकासको क्षेिमा सशतण रु.३ करोड ४७ लाख गाईँपास्लकाका स्वस्भन्न योजना तथा कायणक्रमहरुमा अवश्यक 

बजेट स्वस्नयोजन गरेको छु । 

घ)सुशासन तथा ऄवतरसम्बस्वधत क्षेिः-  

 प्रधानमविी रोजगार कायणक्रम ऄवतगणत रोजगार सेवा केवरमासुस्चकृत बेरोजगारहरूलाइ ईद्यान स्थापना र 

सावणजस्नक पोखरी सुवदरीकरण कायणमा प्राथस्मकता ददइ वातावरण संरक्षणको लास्ग योगदान पुर्याईने ब्यवस्था 

स्मलाएको छु । 

गाईँपास्लका क्षेिस्भिका सावणजस्नक स्थलहरुको संरक्षण र सम्वद्धणनका लास्ग योजना बनाइ सरोकारवालाको 

सहभास्गता जुटाइ वृक्षारोपणका कायणक्रम क्रमशः सञ्चालन  गनण  बजेट व्यवस्थापन गरेकोछु।  

स्वपद ्अईन नददन जनचेतना ऄस्भवृस्द्ध गने तथा स्वपद ्अआपरेमा राहत,पनुणस्थापना तथा ईद्दार कायण गनण 

स्वपद ् व्वस्थापन कोषको माध्यमबाट ईद्दार सामाग्री सस्हतको व्यवस्था गनण स्वपद ्व्यवस्थापन कोष को लास्ग 

रु.१ करोड बजेट स्वस्नयोजन  गरेकोछु । 

 

कायणपास्लकाको कायाणलय, वडा कायाणलय तथा स्वषयगत शाखा वा आकाइको सेवा प्रवाहलाइसूचना प्रस्वस्धमैिी 

बनाईद ैलस्गनेछ । सब ैकमणचारीहरुलाइ कम्प्यूटरको अधारभूत ज्ञान र सीपको स्वकास  गनणको लास्ग अवश्यक 

बजेट स्वस्नयोजन गरेकोछु ।   

 

स्थानीय तह स्वःमूल्याङ्कन(LISA) कायणस्वधीले स्नर्ददष्ठ गरेका स्बषयक्षेि हरु, सूचक र मापदण्ड हरु कायाणवयन र 

ऄनुसरण गद ै गाईँपास्लकाको संस्थागत सक्षमतालाइ सुदढृ र प्रस्तस्पधी बनाईद ै लस्गनेछ यसको लास्ग बजेट 

स्वस्नयोजन गरेकोछु ।  



 
 

गाईँपास्लकाले सम्पादन गरेका सम्पूणण कायणसम्पादनहरुलाइ समेटेर स्माररका प्रकास्शत गनणको लास्ग रु. ५ लाख 

बजेट स्वस्नयोजन गरेकोछु । 

 

रास्ष्ट्रय पररचयपि तथा पस्ञ्जकरण स्वभागको सहकायणमा सामास्जक सुरक्षा तथा व्यस्क्तगत घटना दताण प्रणाली 

सुदढृीकरण गरर व्यवस्स्थत र ऄद्यावस्धक गररने नीस्त ऄवलम्बन गनण सशतण तर्ण रु.१५ लाख  बजेट स्वस्नयोजन 

गरेकोछु। 

रोस्हणी गाईँपास्लका द्वारा स्नर्थमत मेलस्मलाप सम्बवधी कायणस्वधी २०७८ लाइ प्रभावकारी रुपमा कायाणववयन 

गरर वयायसम्पादनलाइ व्यवस्स्थत अवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गरेकोछु ।   

सूचना तथा सञ्चार प्रस्वस्ध स्वकास तथा स्वस्तार गद ैसूचना तथा सञ्चार प्रस्वस्ध स्वकासमा अवश्यक बजेट 

स्वस्नयोजन गरेकोछु ।   

 

सावणजस्नक परीक्षण, सामास्जक परीक्षण र सावणजस्नक सुनुवाइ जस्ता दक्रयाकलापको माध्यमबाट पारदर्थशता 

ऄस्भवृस्द्ध  गनण अवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गरेकोछु ।   

 

योजना, स्जवसी लगायतका क्षेिमा क्रमशः सप्टवेयर मार्ण त ब्यवस्थापन गने, अवश्यक स्थानहरुमा 

स्स.सी.रट.स्भ  क्यामरा जडान, संचार माध्यमबाट स्वद्युस्तय स्सकाइ, गाईँपास्लकाका, वडा कायाणलय, 

स्वद्यालयहरु, स्वास््य संस्थाहरुमा क्रमशः इवटरनेट सुस्वधाको ब्यवस्थापन गदै जाने नीस्त स्लआनेछ यसको लास्ग 

अवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गरेकोछु।  

 

ठूला योजनाहरु संघ र प्रदशे सरकार सँगको सहभास्गतामा सञ्चालन गने नीस्त ऄबलम्वन गररनेछ।संघीय सरकार 

र प्रदशेसरकारसँगको सहकायणमा सञ्चालन हुने समपुरक योजनाको लास्ग ४ करोड  बजेटको ब्यवस्था गरेकोछु । 

सुशासन तथा ऄवतरसम्बस्वधत क्षेिको लास्गसशतण रु.१६ लाख गाईँपास्लकाका स्वस्भन्न योजना तथा कायणक्रमहरुमा 

अवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गरेको छु । 

अ.व.२०७८⁄०७९ को बजेटऄनुमास्नत बजेटरु.५५,७२,३०,०००पचपन्न करोड बहत्तर लाख तीस हजार 

रहकेो छ ।  

गाईँपास्लकाको अ.व.२०७८⁄०७९ को बजेटको स्रोत दहेाय बमोस्जम रहकेो छ । 

क. अवतररक अय रु.२१५,००,०००(दइु करोड पवर लाख) 

ख. संघीय सरकारबाट प्राप्त रू.४२,२४,७७,०००(बयालीस करोड चौबीस लाख सतहत्तर हजार) 

ग.  प्रदशेसरकारबाट प्राप्त रू४,२२,५३,०००(चार करोड बाइस लाख स्िपन्न हजार)  

घ. स्जल्ला समववय सस्मती रु. २,४०,००,००0।दइु करोड चालीस लाख 

ङ. ऄवय श्रोतबाट प्राप्त अय रु. १,७०,००,००० (एक करोड सत्तरी लाख) 

च. बैंक मौजदात रु. ३,००,००,००० (तीन करोड) 

गरी जम्मारु. ५५,७२,३०,०००।- 

(पचपन्न करोड बहत्तर लाख तीस हजार)ऄनुमान गरेकोछु । 

 

 

 

बजेट बाँडर्ाँडदहेायका स्बषयगत क्षेिहरुमा दहेाय बमोस्जम गरेकोछु । 

 

क. अर्थथक स्वकास तर्ण रु.३७४०६००० (तीन करोड चौहत्तर  लाख छहजार) ।  

ख. सामास्जक स्वकास रू २६,९३,२३,०००(छब्बीसकरोड स्ियानब्बे लाख तेइसहजार माि) । 

ग. पुवाणधार स्वकास तर्ण रू. १३,३४,६५,०००(तेह्र करोड चौतीस लाख पैसट्ठी हजार ) 

घ. सुशासन तथा ऄवतरसम्बस्वधत क्षेि तर्ण रु. २,५०,३६,०००(दइु करोड पचास लाख छत्तीस हजार ) 

ङ. कायाणलय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तर्ण रु.९,२०,६१,००० (नौ करोड स्बस लाख) 

गरी जम्मा रु. जम्मारु. ५५,७२,३०,०००।- 



 
 

 (पचपन्न करोड बहत्तर लाख तीस हजार) ऄनुमान गरेकोछु । 

 

नीस्त तथा कायणक्रमले ऄवलम्बन गरेका नीस्त तथा कायणक्रमहरुको कायाणववयन का लास्ग स्वस्नयोस्जत  बजेट 

सम्बवधी  स्वस्तृत स्ववरण ऄनुसूस्च  मा प्रस्तुत गरेकोछु । 

 

बजेटमा ब्यवस्था गररएका योजना तथा कायणक्रमहरू ईद्देश्य ऄनुरूप कायाणववयन गरी  खुसी र सुखी रोस्हणी 

बनाईन हाम्रा सम्पूणण सभाका सदस्यहरू लागु्न हुने छ । यसमा राष्ट्र सेवक कमणचारीहरू सदा झै खरटनु हुने छ 

भन्ने ऄपेक्षा सस्हत अम रोस्हणी गाईँपास्लका स्नवासी नागररकहरु,राजनीस्तक दल,बुस्द्धजीवी समाज सेवीहरूबाट 

सहयोगको ऄपेक्षा राख्दछु । 

बजेटको समयमै कायाणववयनको लास्ग श्रावण पस्हलो हप्ता स्भि खररद योजना सस्हत बार्थषक कायणतास्लका 

स्नमाणण गरी भदौ,ऄसोज र कार्थतक स्भि क्रमशः ठूला,मझौला र साना योजनाको खररद प्रकृया ऄगास्ड बढाइ 

सके्न र माघ मसावत स्भि ईपभोक्ता सस्मस्त संग सम्झौता गरर सकु्न पने प्रस्ताव पेश गरेको छु ।यसबाट ऄसार 

नलाग्द ैयोजना सम्पन्न भै सके्न ऄपेक्षा स्लएको छु । 

बजेट कायाणववयन गनण तथा राजस्व प्रास्प्तको लास्ग अवश्यक पने स्वस्नयोजन स्वधेयक २०७८ र अर्थथक स्वधेयक 

२०७८ सम्मास्नत सभाबाट स्वीकृस्तको लास्ग प्रस्तुत गरेको छु । 
 

ऄवत्यमा यस गाईँपास्लकाले दीघणकास्लन सोच, ईद्देश्य, प्राथस्मकताका साथ ऄस्घ सारेको  बार्थषक बजेटको 

कायाणववयनबाट यस गाईँपास्लकालाआण समृद्ध बनाईन योगदान पुराईने कुरामा स्वश्वास राख्द ैबार्थषक बजेट तजुणमा 

गनण सहयोग पुयाणईनुहुने सम्पुणण, सभाका सदस्यज्यूहरू, स्वषयगत सस्मस्तका पदास्धकारीहरू, राजस्व परामशण 

सस्मतका पदास्धकारीहरू, बुस्द्धजीस्व, समाजसेवी, स्शक्षक, प्राध्यापक, राष्ट्रसेवक कमणचारीहरू लगायत सबैलाआण हार्ददक 

धवयवाद दददै बजेट तथा कायणक्रमको सर्ल कायाणववयनगरी यस गाईँपास्लकालाइसुखी र समृद्ध  रोस्हणी बनाईन 

सबैको साथ,सहयोग र सहकायणको अशा र स्वश्वासका साथ  स्वदा माग्दछु ।  

२०७८⁄०३⁄१० 

धवयवाद, जय रोस्हणी। 

आवरमान चौधरी 

वडा ऄध्यक्ष एव ंकायणपास्लका सदस्य 

रोस्हणी गाईँपास्लका, रूपवदहेी 


