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आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

१. छत्रकोट गाउँपार्िकाको गररर्ार्य यस सभार्ा यस गाउँपार्िकाको चौथो बजेट प्रस्तनत गदैछन 
। यस घडीर्ा सार्ाजजक न्याय तथा संघीय िोकताजन्त्रक गणतन्त्र स्थापनका िार्ग आफ्नो 
जीवन उत्सगम गननमहनने सबै शहीदहरुप्रर्त हादीक श्रद्धाञ्जिी अपमण गदमछन  । न्याय सर्ानता, 
सव्ाधीनता र सर्दृ्धद्ध प्रार्िका आन्दोिनहरुर्ा योगदान गननमहनने सम्पूणम अग्रजहरु प्रर्त हार्दमक 
सम्र्ान प्रकट गदमछन । 

२. द्धवश्वव्यापी र्हार्ारीको रुपर्ा फैिीएको कोरोना भाइरसको संक्रर्ण दैनाननर्दन बढ्दै गैरहेको 
वतमर्ान सन्दभमर्ा यस भाइरसको नकरात्र्क असरबाट छत्रकोट गाउँपार्िकाबासीको जीवन 
रक्षा गननम पद्धहिो प्राथर्र्कता रहेको बोध गरेको छन । आगार्ी वर्मको बजेट नयाँ च ननौतीहरुको 
सार्ना गनम केजन्ित गरेको छन ।  

 

३. सर्दृ्घ छत्रकोटको भाद्धव तजस्वरिाई सार्नने्नर्ा राखेर द्धवगत ३ वटा बजेटहरुको कायामन्वयन 
सरे्तको अननभवका आधारर्ा र्सर्र्त स्रोत र साधनको र्हत्तर् उपयोग गरी साधन स्रोत र 
अवसरको न्यायोजचत द्धवतरण गने, र्दगो द्धवकासको िार्ग पूवामधार र्नर्ामण गने,  सन्तनर्ित रुपर्ा 
वडागत द्धवकास गने र उच्चदरको आर्थमक वदृ्धद्धदर हार्सि गने िक्ष्य र्िएको छन ।  

 

४. बजेट तथा कायमक्रर्हरु प्रस्तनत गदै गदाम गाउँपार्िकर्भत्र, गाउँपार्िका बाद्धहर र द्धवदेशर्ा 
रहननभएका छत्रकोटवासी एवं सबै शनभ जचन्तकहरुिे छत्रकोटको द्धवकासको िार्ग देखाउनन 
भएको जचन्ता, चासो र तत्परतािाई उच्च सम्र्ान प्रकट गनम चाहन्छन ।  

 
५. यो बजेट र्नर्ामण गदाम नेपािको संद्धवधान, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४, संघीय तथा 

प्रदेश कानननहरु,  गाउँपार्िकािे तयार गरेका ऐन, र्नयर्, गाउँपार्िकािे र्िएका िक्ष्यहरु,  
कायमपार्िकाका बैठकका र्नणमयहरु, छत्रकोट र्भजन, द्धवकासका सर्सार्द्धयक र्नद्दाहरु, द्धवर्यगत 
कायामियहरु, द्धवर्यगत शाखाहरु र द्धवज्ञहरुका सनझाव सरे्तका परार्शम र सवमपजक्षय/दिीय 
अन्तरद्धक्रया सरे्तिाई ध्यानर्ा राखेको छन ।  
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आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

 

अव र् चािन वर्मको संजक्षि सर्र्क्षा प्रस्तनत गने अननर्र्त चाहन्छन  । 

६. द्धवश्वव्यापी र्हार्ारीको रुपर्ा फैर्िएको कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट छत्रकोट वासीिाई 
जोगाउन गररएका प्रयासहरुिे साथमकता पाएका छन ्। सर्नदाय स्तरर्ा कोरोना भाइरसको 
संक्रर्ण फैर्िनबाट जोर्गएको अवस्था छ । असंगठीत क्षेत्रका र्जदनरहरु र असाहयहरुका 
िार्ग राहत द्धवतरण गरेका छौं । द्धवदेशबाट फकम ने हाम्रा नागररकहरुिाई सनरजक्षत पूवमक 
क्वारेन्टाइन सम्र् पनयामउने तथा क्वारेन्टाइनर्ा खाना खाजाको प्रवन्ध र्र्िाई र्हार्ारीको यस 
संकटको सर्यर्ा स्थानीय सरकारको अननभ नती र्दिाउने प्रयत्न गरेका छौ । क्वारेन्टाइनर्ा 
बसेका हरुको आरर्डटी पररक्षण र द्धपसीआर पररक्षण र्नधामररत सर्यर्ा गनम प्रदेश सरकारसँग 
सर्न्वय गररएको छ । आरर्डटी पररक्षण र द्धपर्सआर पररक्षणका िार्ग आवश्यक आरर्डटी 
द्धकट र र्भद्धटएर् द्धकट अभाव हनन नर्दन गाउँपार्िकाबाटै आरर्डद्धट द्धकट र द्धपसीआर पररक्षणको 
स्वाब किेक्सनका िार्ग र्भद्धटएर् द्धकट खररद गरी सो कायम र्नयर्र्त गररएको छ । कोरोना 
भाइरसको कारण र्ारर्ा परेका कन खनरा व्यवसायीहरुिाई अननदान उपिब्ध गराइएको छ । 
स्वास््यकर्ीहरुका िार्ग आवश्यक सनरक्षाको प्रबन्ध गरी यस द्धवर्र् पररजस्थतीर्ा सरे्त 
स्वास््य सेवा प्रदान कायम र्नयर्र्त गररएको छ ।  

७. स्थानीय तहको स्थापना पश्चात हािसम्र् आइपनग्दा यस गाउँपार्िकाको खानेपानी, सडक, 

र्संचाई िगायत भौर्तक पवूामधारको सन्तोर्जनक रुपर्ा द्धवकास भएको छ ।  
८. दौघा खानेपानी योजना, हर्दमनेटा धरर्पानी खानेपानी योजना, र्ौिीपनर खानेपानी योजना, बोहा 

खानेपानी योजना, धारदी खानेपानी योजना, काउिे कोटडाँडा खानेपानी योजना, राजनका रुख 
र्िफ्ट खानेपानी योजना, हनँगा खानेपानी योजना सम्पन्नको चरणर्ा पनर्गसकेका छन ्। भेडनवा 
चोयगा र्िफ्ट खानेपानी योजना, चल्खन र्छस्तनङ खानेपानी योजना, केउि खरेवा खानेपानी योजना 
र्नर्ामणाधीन अवस्थार्ा रहेका छन ्।  

९. वडा कायामियहरु सम्र् पनग्ने सडकहरु र्ापदण्ड बर्ोजजर् द्धवस्तार गने कायम सम्पन्न भइसकेको 
छ । प्रत्येक टोिहरुसम्र् र्ोटरबाटोको पहँच पनयामइएको छ । सडकर्ा नािी र्नर्ामण गने, 

ह्यनर् पाइप राख्न ेकायमबाट सडकको र्दगोपनार्ा टेवा पनगेको छ ।  
१०.  सभाहिको पद्धहिो तिाको र्नर्ामण कायम सम्पन्नको चरणर्ा पनर्गसकेको छ । आगार्ी आर्थमक 

वर्मको शनरुवात बाट प्रशासर्नक कायमहरुको शनरुवात सोही सभाहिबाट गररनेछ ।  ३ नं. 
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वडा कायामियको भवन र्नर्ामण यसै आ.व. र्ा सम्पन्न हननेछ । यसबाट सेवा प्रवाहर्ा सहजता 
आउने अपेक्षा गरेको छन ।  

११.  चािन आ. व. र्ा भेडनवा बजार क्षेत्र र खज्र्याङ बजार क्षेत्रर्ा सडक सौयम बत्ती जडान कायम 
सम्पन्न हननेछ ।  

१२.  खज्र्याङ खेि रै्दान, कनँ डाहर चौर खेि रै्दान, हनँगा खेि रै्दान िगायत सबै वडाहरुर्ा 
खेिरै्दानहरु र्नर्ामण प्रारम्भ भएको छ । राष्ट्रपर्त रर्नङ जशल्ड िगायत खेिकन द प्रर्तयोर्गता 
िगायतका खेिहरुबाट खेिकन द प्रवमद्धनर्ा टेवा पनगेको छ । 

१३.  स्थानीय तहको स्थापना पश्चात ४ वटा सार्नदाद्धयक स्वास््य इकाइहरु स्थापना गरी ५ वटा 
सार्नदाद्धयक स्वास््य इकाइहरु, १ प्राथर्र्क स्वास््य केन्ि र ५ स्वास््य चौकीबाट आर् 
नागररकको आधारभतू स्वास््य सेवा प्राि गने अर्धकारिाई सनर्नजश्चत गररएको छ । स्वास््य 
संस्थाहरुर्ा रहेका सबै ररक्त दरबन्दीहरु पदपूर्तम गरी सहज सेवा प्रवाहको व्यवस्था गररएको  
छ ।  

१४.  शृ्रङ्गा प्राथर्र्क स्वास््य केन्ििाई स्तरोन्नती गरी १५ शैयाको अस्पताि र्नर्ामणका िार्ग 
आवश्यक पने जग्गाको प्रवन्ध गररएको र चािन आवरै् शृ्रङ्गा प्राथर्र्क स्वास््य केन्ििाई 
१५. शैयाको अस्पतािर्ा रुपान्तरण गने कायम प्रारम्भ भएको छ ।  

१६.  स्वास््य संस्थाका िार्ग आवश्यक औजार उपकरणहरुको प्रवन्ध गननमका साथै और्धीको 
र्नयर्र्त आपूर्तमका व्यवस्था गररएको छ ।  

१७.  चािन आर्थमक वर्मर्ा २ वटा ल्याबहरु सञ्चािनर्ा ल्याइएका छन ्। यसबाट रोग र्नदानर्ा 
र्हत्वपनणम टेवा पनग्ने अपेक्षा गररएको छ ।  

१८. कडा रोग िागेका असाहय तथा द्धवपन्न पररवारका सदस्यहरुिाई सहायता प्रदान कायम र्नरन्तर 
रुपर्ा गररएको छ । ररफर हनने द्धवरार्ीिाई आवश्यकता अननसार ररफर गने सेन्टरबाटै सापटी 
रकर् उपिब्ध गराउने व्यवस्था गररएको छ । सनत्केरीहरुिाई एम्वनिेन्स खचम वापत 
गाउँपार्िकाबाट रु ३००० सम्र् उपिब्ध गराउने व्यवस्था गररएको छ । 

१९.  जशक्षकहरुको िार्ग अर्भर्नजखकरण गने साथै जशक्षण पेसािाई र्यामर्दत बनाउने कायमिाई 
जोड र्दइएबाट सार्नदाद्धयक द्धवद्याियहरुको गनणस्तरर्ा सनधार आएको छ । द्धवर्भन्न तहका 
सरकारहरुसँगको सर्न्वयर्ा द्धवद्यािय भौर्तक पूवामधारको द्धवकास गररएको छ ।  

२०.  सार्ाजजक न्यायको र्र्म अननरुप खरको छानो भएका घर पररवारका खरका छाना द्धवस्थापन 
गरी जस्तापाता िगाउने कायम अजन्तर् चरणर्ा पनगेको छ ।  
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२१.  कृर्कहरुका िार्ग आवश्यक औजार उपकरण अननदानर्ा उपिब्ध गराइएको छ । दनधर्ा 
उत्पादनको आधारर्ा अननदान उपिब्ध गराइएको छ । स्वाइि र्सरे्न्ट पोखरीको र्नर्ामणबाट 
कृद्धर् उत्पादनर्ा टेवा पनग्ने द्धवश्वास र्िएको छन ।  

२२.  प्रधानर्न्त्री रोजगार कायमक्रर् र्ाफम त बेरोजगारहरुिाई रोजगारी प्रदान गररएको छ । 

 
आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

अब र् आ.व. ०७५।७६ को यथाथम आय-व्यय, ०७६।७७ को संसोर्धत आय-व्ययको द्धववरण  
प्रस्तनत गने अननर्र्त चाहन्छन ।  

 

आ.व. ०७५।७६ र्ा केन्िीय अननदानतफम  र आन्तररक श्रोत गरी जम्र्ा रु. ४५ करोड ९५ िाख 
७0 हजार ६४० आम्दानी भएको छ । त्यसै गरी कूि खचमर्ध्ये चािन खचम रु. २५ करोड 5५िाख 
३ हजार ७५२ र ४८ पैसा र पनजँीगत खचमतफम  रु. १२ करोड 3४ िाख ८7 हजार ७४१ गरी 
जम्र्ा रु. ३७ करोड 89 िाख 9१ हजार ४ सय ९३ रुपैया ४८ पैसा खचम भई 4 करोड ९४ 
िाख 6३ हजार २९४ रुपैया ४० पैसा संजचत कोर्र्ा बचत रहेको र्थयो। 

 

त्यसैगरी चािन आ.व. 07६।7७ र्ा रु. ४३ करोड ४९ िाख ५६ हजार ७७१ रुपैया अननर्ान 
गरीएकोर्ा यो बजेट तयार पादामसम्र् द्धवर्भन्न अजततयारीहरु सरे्तका आधारर्ा संशोर्धत आय अननर्ान 
रु. 4४ करोड ५९ िाख २२ हजार २९८ रहेको छ । 

 

चािन आ.व. र्ा यो बजेट तयार पादामसम्र् चािन खचम रु. १५ करोड ३७ िाख ३१ हजार ३०८ 
रुपैया ३१ पैसा र पनजँीगत खचम रु. ३ करोड ८३ िाख ९१ हजार ७ सय ९४ रुपैया गरी जम्र्ा 
खचम रु. १९ करोड ९१ िाख १३ हजार १ सय २ रुपैया र ३१ पैसा खचम भएको छ । 

आ.व. ०७६।७७ को द्धवस्ततृ प्रगर्त द्धववरण आ.व. सर्ाि भैसके पश्चात प्रगर्त सर्र्क्षा र्ाफम त 
जानकारी गराइने छ । 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

अव र् आर्थमक वर्म २०७७।७८ का बजेटका उदे्दश्य, प्राथर्र्कताका क्षते्रहरु प्रस्तनत गनम अननर्र्त 
चाहन्छन ।  

उद्दशे्य 
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o कोरोना भाइरसिे पारेको प्रभाव न्यननीकरण गने  

o द्धवदेशबाट फकेको जनशक्तीिाई स्वदेशरै् बस्ने अवस्था र्सजमना गने  

o उत्पादन वदृ्धद्घ गरी नागररकको जीवनस्तरर्ा सनधार ल्याउने, 
o दीगो भौर्तक द्धवकास गने  

o आय र रोजगारी बदृ्धद्घ गरी गररबी घटाउन,े 
o नर्नना छत्रकोट बनाउने, 
o सर्दृ्ब सर्ाज र्नर्ामण गने  

 

प्राथर्र्कताका क्षते्रहरु 

र्नम्न प्राथर्र्कता क्रर्र्ा बजेट व्यवस्था गरेको छन । 

o स्वास््य  

o कृद्धर् 

o जशक्षा  

o सडक  

o खानेपानी तथा सरसफाई  

o र्संचाई 

o वन,  पयमटन र उद्योग 

o सार्ाजजक सनरक्षा 
o सेवा प्रवाह र सनशासन 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

अब र् आर्थमक बर्म ०७७।७८ को बजेट तथा कायमक्रर् प्रस्तनत गने अननर्र्त चाहन्छन ।  

आगार्ी आर्थमक वर्मर्ा चािन तफम  रू. २९ करोड ६१ िाख ३३ हजार ८ सय ६० रुपैया र पूंजीगत 
खचम तफम  रू. १८ करोड ८० िाख ९० हजार गरी जम्र्ा रु. ४८ करोड ४२ िाख २३ हजार ८ 
सय ६० रुपैया द्धवर्नयोजन गरेको छन । 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

अब र् द्धवर्य क्षते्रगत द्धवर्नयोजन प्रस्तनत गनम चाहन्छन ।  
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• वडा तहको पूवामधार द्धवकास, कृद्धर्र्ा व्यवसायीकरण, जशक्षा, स्वास््य, खानेपानी जस्ता र्ानवद्धवकास 
सूचकाङ्कको द्धवकासका िार्ग जनसंतया, भगूोिका आधारर्ा न्यूनतर् ३५ िाख र अर्धकतर् ४२ 
िाख ५० हजार गरी जम्र्ा रु. २ करोड ३३ िाख वडा तफम  पनजीगत खचमका िार्ग द्धवर्नयोजन 
गरेको छन । 

• गाउँपार्िकािे पद्धहचान गरेका पूवामधार द्धवकास, पयमटन, जशक्षा, स्वास््य, र्संचाई तथा सर्पनरक 
आयोजनाहरुका िार्ग १६ करोड ४७ िाख द्धवर्नयोजन गरेको छन । 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

अब र् आर्थमक द्धवकास क्षते्रर्ा भएको द्धवर्नयोजनको र्नतय र्नतय कायमक्रर् तथा बजेट प्रस्तनत गने 
अननर्र्त चाहन्छन । 

- आर्थमक द्धवकास क्षेत्र तफम  कृद्धर् तथा पशनपािन, जिश्रोत तथा र्संचाइ, उद्योग सहकारी सरे्तका 
क्षेत्रहरुको द्धवकासका िार्ग रू. १ करोड ७६ िाख द्धवर्नयोजन गरेको छन।  

- एक वडा एक उत्पादनका िार्ग बजेट द्धवर्नयोजन गरेको छन । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट 
प्राि कायमक्रर् बाहेक कृर्ी र पशनपािनको व्यवसायीकरणका िार्ग रु. ८० िाख द्धवर्नयोजन गरेको 
छन ।  

- बाझो खेतको व्यवस्थापनका िार्ग प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीर्ा कायमक्रर् सञ्चािन गनम सर्पनरक 
आयोजनाको रुपर्ा रु ५० िाख द्धवर्नयोजन गरेको छन । 

- संघीय सरकारको साझेदारीर्ा भैसीपािन कायमक्रर्का िार्ग रु. ४३ िाख ४० हजार द्धवर्नयोजन 
गरेको छन ।  

- वंगनरपािन कायमक्रर्,  बाख्रापािन कायमक्रर्,  कागती पकेट कायमक्रर् र व्यवसाद्धयक कृद्धर् खेतीका 
िागी आवश्यक बजेट द्धवर्नयोजन गरेको छन ।  

- उखन खेतीिाई यस गाउँपार्िकाको एक स्थानीय तह एक उत्पादन कायमक्रर्को रुपर्ा अगाडी 
िैजान प्रदेश सरकारबाट शसतम कायमक्रर्को िार्ग प्राि रकर् र यस गाउँपार्िकाबाट सरे्त बजेट 
द्धवर्नयोजन गरेको छन ।  

- कृर्ी र्बर्ा र पशन र्बर्ा कायमक्रर्का िागी आवश्यक बजेट द्धवर्नयोजन गरेको छन । र्नशनल्क 
कृर्त्रर् गभामधानका िार्ग आवश्यक बजेट द्धवर्नयोजन गरेको छन ।  

- द्धवदेशबाट फकेका यनवािाई कृद्धर्र्ा आवद्ध गनम आवश्यक बजेट द्धवर्नयोजन गरेको छन ।  

- पयमटनको क्षेत्रर्ा संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राि आयोजनाहरुर्ा साझेदारी गनम तथा कायमक्रर् 
सञ्चािनका िार्ग यस गाउँपार्िकािाई प्राि अननदान रू. २२ िाख द्धवर्नयोजन गरेको छन । 
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- सहकारीको क्षर्ता अर्भवदृ्धीका िार्ग रू. ५ िाख द्धवर्नयोजन गरेको छन । 

- छत्रकोट गाउँपार्िकाको गौरवको आयोजनाको रुपर्ा संचार्ित "ढनङ्गे देउरािी वागवानी द्धवकास 
केन्ि" िाई आवस्यक वजेट द्धवर्नयोजन गरेको छन । 

- िघन तथा साना उद्योगको स्थापनाका िार्ग प्रोत्साहन गनम आवश्यक बजेट द्धवनीयोजन गरेको छन।  

 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

अब र् पूवामधार द्धवकास क्षते्रर्ा भएको द्धवर्नयोजनको र्नतय र्नतय कायमक्रर् तथा बजेट प्रस्तनत गने 
अननर्र्त चाहन्छन । 

- सर्ग्र पूवामधार क्षेत्रको द्धवकासका िार्ग संघ र प्रदेश सरकारसँग साझेदारी सरे्त गरी रू. ६ करोड 
६५ िाख द्धवर्नयोजन गरेको छन ।  

- छत्रकोट चक्रपथका िार्ग संघीय सरकारसँग सर्पनरक अननदानर्ा आयोजना सञ्चािन गनम रु. ३ 
करोड १६ िाख द्धवर्नयोजन गरेको छन ।  

- द्धपपिनेटा र्दगार् धरर्पानी र्ानकोट दौघा फसामटाकन रा र्ोटरबाटोका िार्ग प्रदेश सरकारसँग 
सर्पनरक अननदानर्ा आयोजना सञ्चािन गनम रु १ करोड द्धवर्नयोजन गरेको छन ।  

- सभाहि र्नर्ामणका िार्ग प्रदेश सरकारसँग सर्पनरक अननदानर्ा आयोजना सञ्चािन गनम रु ५० 
िाख द्धवर्नयोजन गरेको छन । 

- वडा नं १ को कायामिय र वडा नं ५ को कायामिय भवन र्नर्ामण गनम क्रर्ागत योजनाको रुपर्ा 
यस वर्म खचम गनम रु १ करोड २० िाख द्धवर्नयोजन गरेको छन ।  

- नर्नना वस्ती तथा सनकन म्वासीहरुको आवास र्नर्ामणका िार्ग प्रदेश सरकारसँग सर्पनरक अननदानर्ा 
आयोजना सञ्चािन गनम रु ५० िाख द्धवर्नयोजन गरेको छन । 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

अब र् सार्ाजजक द्धवकास क्षते्रर्ा भएको द्धवर्नयोजनको र्नतय र्नतय कायमक्रर् तथा बजेट प्रस्तनत गने 
अननर्र्त चाहन्छन ।  

– जशक्षा, स्वास््य, संस्कृर्त, िैद्धङ्गक सर्ानता तथा सर्ावेशीकरण सरे्तका क्षेत्रका द्धवर्भन्न कायमक्रर् 
सञ्चािन गनम रू. २ करोड ७६ िाख द्धवर्नयोजन गरेको छन ।  

- स्वास््यका द्धवर्भन्न कायमक्रर् सञ्चािनका िार्ग रु १ करोड १७ िाख द्धवर्नयोजन गरेको        छन 
। कोरोना भाइरससँग जनध्न रु ५० िाख द्धवर्नयोजन गरेको छन ।  
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- आगार्ी आर्थमक वर्मदेखी हनँगा स्वास््य चौकीर्ा ल्याब सञ्चािनका िार्ग आवश्यक बजेट द्धवर्नयोजन 
गरेको छन ।  

- यसै आर्थमक वर्मर्ा ५ वटै सर्नदैद्धयक स्वास््य इकाईको भवन र्नर्ामण प्रारम्भ गररनेछ । 

- जशक्षा तफम का द्धवर्भन्न कायमक्रर्का िार्ग रु. ९० िाख द्धवर्नयोजन गरेको छन ।  

- ग र घ वगमका अपाङ्गगता भएका व्यजक्तहरुिाई सार्ाजजक सनरक्षा भत्ता प्रदान गनम आवश्यक बजेट 
द्धवर्नयोजन गरेको छन ।  

- ४० वर्म प नरा भएका अद्धववाद्धहत र्द्धहिा, पर्त वेपत्ता र्द्धहिा,  एकि पनरुर्,  सम्बन्ध द्धवच्छेद भइ 
बसेका एकि र्द्धहिा पनरुर्का िार्ग कायमक्रर् सञ्चािनका िार्ग आवश्यक बजेटको द्धवर्नयोजन 
गरेको छन ।  

 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

अब र् वन वातावरण तथा द्धवपद व्यवस्थापनको क्षते्रर्ा भएको द्धवर्नयोजनको र्नतय र्नतय कायमक्रर् 
तथा बजेट प्रस्तनत गने अननर्र्त चाहन्छन  । 

- पद्धहरो र्नयन्त्रण, हू्यर् पाइप, तारजािी, वकृ्षारोपण, र्नहान संरक्षण, फोहोररै्िा व्यवस्थापन/जिाधार 
संरक्षण र द्धवपद व्यवस्थापन र उद्दार प्रयोजनका िार्ग रू. ३४ िाख द्धवर्नयोजन गरेको छन। 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

अब र् संस्थागत द्धवकास सेवा प्रवाह तथा सनशासनको क्षते्रर्ा भएको द्धवर्नयोजनको र्नतय र्नतय कायमक्रर् 
तथा बजेट प्रस्तनत गने अननर्र्त चाहन्छन  ।  

 

- सम्पूणम वडा कायामियहरुर्ा इन्रानेट तथा स्वास््य संस्थाहरु, द्धवद्याियहरुिाई इन्टरनेट संजािर्ा 
आवद्ध गरी द्धवधनतीय शासनिाई टेवा पनयामउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छन । 

- संस्थागत द्धवकास र सेवा प्रवाहका िार्ग कायमहरुका िार्ग ६ करोड ६८ िाख ८३ हजार ८ सय 
६० रुपैया गरेको छन । 

वस्तीस्तरबाट र्ाग हनने गाउँपार्िकाको स्रोतबाट संचािन हनन नसक्ने ठूिा योजनाहरुिाई केन्ि तथा 
प्रदेश सरकारर्ा अननरोध गने व्यवस्था गरेको छन ।  

 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय,  
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अब र् आर्थमक वर्म २०७७।७८ को िार्ग प्रस्ताद्धवत खचमको िार्ग स्रोतको व्यवस्थापन देहाय 
बर्ोजजर् गने प्रस्ताव गरेको छन ।  

संघीय सरकार बाट प्राि अननदान  रु ३४ करोड ४४ िाख 

संघीय सरकार बाट प्राि हनने राजश्व बाँडफाँडको रकर् रु ६करोड ६८ िाख ८३ हजार ८ सय ६०  

प्रदेश सरकारबाट अननदान प्राि रु  ४ करोड २८ िाख ८९ हजार 

प्रदेश सरकारबाट प्राि हनने राजश्व बाँडफाँडको रकर् रु ३७ िाख ८१ हजार 

यस वर्म खचम नभइ बचत हनने अननर्ान रु २ करोड २६ िाख ७० हजार  

आन्तररक आय रु ३६ िाख गरी जम्र्ा रु ४८ करोड ४२ िाख २३ हजार ८ सय ६०  

 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

बजेट कायामन्वयन 

बजेट कायामन्वयनको तार्िका बनाई चौर्ार्सक िक्ष्य अननसार कायमक्रर् कायामन्वयनर्ा जोड   र्दइनेछ 
। आयोजनाहरुको अननगर्न प्रणािीिाई कायामन्वयनको चरण र सम्पन्नको चरणर्ा गने पद्धती बाट 
आयोजनाहरुको गनणस्तरर्ा ध्यान पनयामइनेछ । आयोजनासँग सम्बजन्धत द्धवर्यगत सर्र्र्त, द्धवर्यगत 
शाखा हरुबाट सरे्त र्नयर्र्त अननगर्न र्नल्यांकनको व्यवस्था र्र्िाइनेछ । साथै सम्बजन्धत वडाका 
वडा अध्यक्ष िगायतका जनप्रर्तर्नर्धहरुबाट सरे्त अननगर्न र्नल्यांकन हनने व्यवस्था र्र्िाइनेछ । 
यसबाट बजेट कायामन्वयनर्ा अननशासन र नर्तजा प्रार्िको सनर्नजश्चतता आउने द्धवश्वास र्िएको छन । 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

जवाफदेहीता र उत्तरदाद्धयत्व 

पूजँीगत क्षेत्रका द्धवर्नयोजजत बजेट सर्यरै् खचम नहनने प्रवत्तीिाई रोक्न सम्वजन्धत शाखािाई जजम्रे्वार 
बनाइनेछ । र्नधामररत सर्य र िागतर्ा कायम सम्पन्न गने,  र्नर्ामण गनणस्तर कायर् गने कायमर्ा र्नर्ामण 
सम्बद्ध व्यवसायी तथा उपभोक्ता सर्र्र्तिाई पररणार् प्रर्त जवाफदेही तथा उत्तरदायी हनने प्रणािीको 
द्धवकास गररने छ । 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 
यो बजेटको कायामन्वयनबाट छत्रकोट गाउँपार्िकाको द्धवकास र यस गाउँपार्िकावासीहरुको 
जीवनस्तरर्ा सनधारर्ा सकरात्र्क पररवतमन आउने अपेक्षा गरेको छन ।  
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बजेट तथा कायमक्रर् तजनमर्ा गदाम र्ागम र्नदेशन प्रदान गननमहनने आदरणीय अध्यक्ष ज्यू, परार्शम र्दन े
वडाध्यक्ष ज्यनहरु, द्धवर्भन्न द्धवर्यका द्धवज्ञहरु, द्धवर्भन्न राजनीर्तक दिका नतेाहरु, नागररक सरू्हका 
अगनवाहरु, सार्ाजजक अर्भयान्ता, द्धवर्यगत कायामियका प्रर्नख ज्यू एवं पत्रकार िगायत सम्पूणमप्रर्त 
हार्दमक आभार प्रकट गदमछन । साथै यस कायमर्ा अहोरात्र खद्धटइ नीर्त कायमक्रर् र बजेट र्नर्ामण 
कायमर्ा सहयोग पनयामउन े प्रर्नख प्रशासकीय अर्धकृत एवं सबै कर्मचारीहरुर्ा द्धवशेर् धन्यवाद र्दन 
चाहन्छन । 

अन्त्यर्ा छत्रकोटको द्धवकासर्ा टेवा पनयामउननहनने सबै करदाताहरु, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार संघ 
र प्रदेशर्ा यस क्षेत्रबाट प्रर्तर्नर्धत्व गने र्ाननीय र्न्त्री ज्यू, र्ाननीय संसदज्यूहरु,दात ृ र्नकायहरु, 

गैरसरकारी तथा सार्नदाद्धयक सँस्थाहरु, सहकारी सँस्थाहरु िगायत छत्रकोटवासी र छत्रकोट 
गाउँपार्िकािाई र्ाया गननमहनने सम्पूणम दाजनभाई र्ददी बद्धहनीहरुिाई यस अवसरर्ा हार्दमक आभार प्रकट 
गदै यो बजेटको सफि कायामन्वयनर्ा सरे्त सबैको पूणम सहयोग पाउने द्धवश्वास राखेको छन । 

 

धन्यवाद ! 
नर्मदा भण्डारी 

उपाध्यक्ष 

र्र्र्त: २०७७।०३।१० 
 

 


