
उपाध्यक्ष श्री नर्मदा भण्डारी ज्यूबाट छत्रकोट 

गाउँसभार्ा पेश गननम भएको आर्थमक वर्म 
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आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

१. छत्रकोट गाउँपालिकाको गरिमामय यस सभामा यस गाउँपालिकाको पाचौ बजेट प्रस्ततु गर्दछुै 

। यस घडीमा सामालजक न्याय तथा संघीय िोकतालन्त्रक गणतन्त्र स्थापनका िालग आफ्नो 

जीवन उत्सगग गनुगहुने सबै शहीर्दहरुप्रलत हार्दीक श्रद्धाञ्जिी अपगण गर्दगछु । न्याय समानता, 

स्वालिनता ि समलृद्ध प्रालिका आन्र्दोिनहरुमा योगर्दान गनुगहुने सम्पणूग अग्रजहरु प्रलत हालर्दगक 

सम्मान प्रकट गर्दगछु । 

२. लवश्वव्यापी महामािीको रुपमा फैिीएको र्दोस्रो िहिको कोिोना भाइिसको संक्रमण लर्दनानुलर्दन 

बढ्र्द ै गैिहकेो वतगमान सन्र्दभगमा यस भाइिसको नकिात्मक असिबाट छत्रकोट 

गाउँपालिकाबासीको जीवन िक्षा गनग काम हाम्रो पलहिो प्राथलमकता िहकेो बोि गिेको छु । 

कोभीड बाट मतृ्य ु हुने प्रलत भावपणूग श्रद्धाञ्जिी टकिाउर्द ैकोलभड बाट संक्रलमत हुने हरुमा 

स्वास््य िाभको कामना गर्दगछु । छत्रकोट बालसहरु सबै  स्वस्थकि भएि िहने वाताविण 

बनोस भन्न ेशभेुच्छा टक्राउँर्दछु । 

३. समदृ्घ छत्रकोटको भालव तलस्वििाई सामनु्नेमा िाखेि लवगत ४ वटा बजेटहरुको कायागन्वयन 

समेतको अनुभवका आिािमा लसलमत स्रोत ि सािनको अलिकतम उपयोग गिी सािन स्रोत 

ि अवसिको न्यायोलचत लवतिण गने, लर्दगो लवकासको िालग पवूागिाि लनमागण गने,  सन्तलुित 

रुपमा वडागत लवकास गने ि उच्चर्दिको आलथगक वलृद्धर्दि हालसि गर्दे आत्मलनभगि छत्रकोट 

स्थापना गन ेिक्ष्य लिएको छु ।  

४. बजेट तथा कायगक्रमहरु प्रस्ततु गर्द ैगर्दाग गाउँपालिका लभत्र, गाउँपालिका बालहि ि लवर्दशेमा 

िहनुभएका छत्रकोटवासी एवं सबै शुभ लचन्तकहरुिे छत्रकोटको लवकासको िालग र्दखेाउनु 

भएको लचन्ता, चासो ि तत्पितािाई उच्च सम्मान प्रकट गनग चाहन्छु ।  

५. यो बजेट लनमागण गर्दाग नेपािको संलविान, स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन २०७४, संघीय 

तथा प्रर्दशे काननुहरु,  गाउँपालिकािे तयाि गिेका ऐन, लनयम, गाउँपालिकािे लिएका 

िक्ष्यहरु,  कायगपालिकाका बैठकका लनणगयहरु, छत्रकोट लभजन, लवकासका समसामलयक 

मदु्दाहरु, लवषयगत कायागियहरु, लवषयगत शाखाहरु ि लवज्ञहरुका सझुाव समेतका पिामशग ि 

सवगपलक्षय/र्दिीय अन्तिलक्रया समेतिाई ध्यानमा िाखेको छु ।  
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आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

अव र् चािन वर्मको संर्क्षप्त सर्र्क्षा प्रस्तनत गने अननर्र्त चाहन्छन  । 

६. लवश्वव्यापी महामािीको रुपमा फैलिएको र्दोस्रो िहिको कोिोना भाइिसको प्रकोपबाट 

छत्रकोट वासीिाई जोगाउन गरिएका प्रयासहरुिे साथगकता पाएका छन् । र्दोस्रो िहिको 

कोिोना भाइिसको िक्षण र्दलेखएकाहरुिाई एन्टीजेन ि लपसीआि पिीक्षण लनशलु्क रुपमा 

गिाउने व्यवस्था लमिाईएको छ।साथै कोलभड संक्रलमत लबिालमहरुिाई उपचाि केन्रमा 

ल्याउन लनशलु्क एम्बुिेन्सको व्यवस्था, मतृकको शव व्यवस्थापनमा गाडी ि आवश्यक 

सामालग्रको लनशलु्क व्यवस्था गरिएको ि कोलभड १९ अस्पताि तम्घासमा लपलसआि परिक्षण 

संन्चािनको िागी ि रु. १२ िाख उपिब्ि गरियो आइसोिेसन वेड संन्चािन िगायत 

कोलभडको समस्यामा जनताहरुिाई संक्रमण हुनबाट बचाउन लवलभन्न संचेतनमिुक 

सन्र्दशेहरु प्रवाह गरियो । यस िाई लनिन्ति लर्दईनछे साथै संभालवत तेस्रो िहिको महामािी सग 

जधु्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाईएको छ । कोलभड महामािीको असहज 

परिलस्थलतमा पलन लबिालमहरुको उपचािमा ओहोिात्र खलटिहने स्वास््यकमी, कायागियको 

काममा खलटिहने कमगचािी तथा लशक्षक, सुिक्षा कमी, जनप्रलतलनलि, पत्रकाि, िाजलनलतक 

र्दिहरु, समाज सेवी व्यक्तीहरु िगायत सबैिाई िन्यवार्द लर्दन चाहन्छु। 

७. स्थानीय तहको स्थापना पश्चात हािसम्म आइपगु्र्दा यस गाउँपालिकामा खानेपानी, सडक, 

लसंचाई िगायत भौलतक पूवागिािको सन्तोषजनक रुपमा लवकास भएको छ ।   

८. र्दौंघा खानेपानी योजना, हलर्दगनेटा ििमपानी खानेपानी योजना, मौिीपुि खानेपानी योजना, 

बोहा खानेपानी योजना, िािर्दी खानेपानी योजना, काउिे कोटडाँडा खानेपानी योजना, 

िाजकुा रुख लिफ्ट खानेपानी योजना, हुँगा खानेपानी योजना, केहुि खिेवा खानेपानी योजना 

सम्पन्नको चिणमा पलुगसकेका छन ्। भेडुवा चोयगा लिफ्ट खानेपानी योजना, चल्ख ुलछस्तङु 

खानपेानी योजना, साँिीखोिा लिलफ्टङ्ग संचािनमा, मैनडाँडा तारुख खानेपानी, रुम्जाकोट 

खा.पा. ि लर्दगाम अमिाई घिाम खानेपानी योजना केही भाग सम्पन्न ि केही भाग 

लनमागणािीन अवस्थामा िहेका छन् ।साथै छत्रकोट वहृत खा.पा. खर्जयागङ्गको िालग रु. १७ 

िाख लवलनयोजन गरिएको छ ।    

९. वडा कायागियहरु सम्म पगु्ने सडकहरु मापर्दण्ड बमोलजम लवस्ताि गने कायग सम्पन्न 

भइसकेको छ । प्रत्येक टोिहरुसम्म मोटिबाटोको पहचँ पयुागइएको छ । सडकमा नािी 

लनमागण गने, ह्यमु पाइप िाख्रने कायगबाट सडकको लर्दगोपनामा टेवा पगेुको छ ।  

१०. आ.व. ०७७/०७८ बाट प्रशासलनक कायगहरुको सेवा प्रवाह आफ्नै भवनबाट संन्चालित 

िहकेो हुर्दा सेवा प्रवाहमा सहजता भएको छ ।वडा नं. २, वडा नं. ४, ि वडा नं. ६ वडा 
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कायागिय आफ्नै पक्की भवनबाट सेवा प्रवाह गरििहेका छन ् । ३ नं. वडा कायागियको 

भवन लनमागण कायग  सम्पन्न भई सेवा प्रवाह सोही भवन बाट भएको छ । वडा नं. २, वडा 

नं. ३, वडा नं. ४ ि वडा नं ६ वडा कायागियमा ट्रस लनमागणको िागी बजेट व्यवस्था गिेको 

छु ।वडा न १ ि ५ को वडा कायागिय भवन लनमागणलिन अवस्थामा िहकेो छन ्।  यथाशीघ्र 

सोही भवन बाट सेवा लर्दरं्दा सेवा प्रवाहमा सहजता आउने अपेक्षा गिेको छु । 

११. खर्जयागङ्ग खेि मैर्दान, कँुडाहि चौि खेि मैर्दान, हुँगा खेि मैर्दान, बढुाचौि खेिमैर्दान 

िगायत सबै वडाहरुमा खेिमैर्दानहरु लनमागण भएको छ । िाष्ट्ट्रपलत िलनङ लशल्ड िगायत 

खेिकुर्द प्रलतयोलगता िगायतका खेिहरुबाट खेिकुर्द प्रवगद्धनमा टेवा पगेुको छ । 

१२.  स्थानीय तहको स्थापना पश्चात ४ वटा सामरु्दालयक स्वास््य इकाइहरु स्थापना गिी ५ वटा 

सामरु्दालयक स्वास््य इकाइहरु, १ प्राथलमक स्वास््य केन्र ि ५ स्वास््य चौकीबाट आम 

नागरिकको आिािभतू स्वास््य सेवा प्राि गने अलिकाििाई सलुनलश्चत गरिएको छ। स्वास््य 

संस्थाहरुमा िहेका डाक्टि सलहतको र्दिबन्र्दीहरु पर्दपूलतग गिी सहज सेवा प्रवाहको व्यवस्था 

गरिएको छ । सामरु्दालयक स्वास््य इकाइहरुमा कायागिय सहयोगी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

िाख्नको िागी आवश्क बजेटको व्यवस्थापन गिेको छु । 

१३.  श्रङ्ृगा प्राथलमक स्वास््य केन्रिाई स्तिोन्नती गिी १५ शैयाको अस्पताि लनमागणका िालग 

आवश्यक पने जग्गाको प्रवन्िको िागी जग्गा प्रािी ऐन अनसुाि प्रलक्रया अघी बढाईएकोिे 

यसै आ.व. मा १० िोपनी जग्गा खरिर्द गनगको िालग बजेटको व्यवस्था लमिाईएको छ । 

१४.  स्वास््य संस्थाका िालग आवश्यक औजाि उपकिणहरुको प्रवन्ि गनुगका साथै औषिीको 

लनयलमत आपलूतगका व्यवस्था गरिएको छ । अलनवायग रुपमा स्वास््य लबमा गनग आम छत्रकोट 

बासीहरुिाई अनुिोि गरिन्छ । अलत लवपन्न वगगहरुिाई स्वास््य लवमाको िालग आवश्यक 

बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । लर्दघग िोगी, जेष्ठ नागरिक, गभगवती मलहिा, स्तनपान गिाउने 

मलहिाहरुको िागी स्वास््य चौकी ि प्राथलमक स्वास््य चौकीहरुमा लनशलु्क उपचािको 

व्यवस्था गरिएको छ । 

१५. चाि ुआलथगक वषगमा १ वटा ल्याब बाट थपी ४ वटा ल्याबहरु सञ्चािनमा ल्याइएको छ। 

यसबाट िोग लनर्दानमा महत्वपणुग टेवा पगु्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  

१६.  २०७४ सािमा मा स्थानीय सिकािको स्थापना भईसकेपछी यस छत्रकोटबाट कडा िोग 

िागेका असाहय तथा लवपन्न परिवािका लविामीहरुिाई सहायता प्रर्दान गने कायग लनिन्ति 

रुपमा गरिएको छ । रिफि हुने लविामीिाई आवश्यकता अनसुाि रिफि गने सेन्टिबाटै सापटी 

िकम उपिब्ि गिाउने व्यवस्था गरिएको छ । सतु्केिीहरुिाई एम्विेुन्स खचग वापत 

गाउँपालिकाबाट रु ३०००।- सम्म उपिब्ि गिाउने व्यवस्था गरिएको छ । 
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१७.  लतन तहका सिकािहरुसँगको समन्वयमा लवद्यािय भौलतक पवूागिािको लवकास गरिएको ि 

लशक्षामा बाि लवकास सहजकताग, लवद्याियको िेखापाि ि कायागिय सहयोगीको मालसक 

रु. ४०००।- िकम वदृ्धी गने गिी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । 

१८. सामालजक न्यायको ममग अनरुुप खिको छानो भएका घि परिवािका खिका छाना लवस्थापन 

गिी जस्तापाता िगाउने कायग अलन्तम चिणमा पगेुको छ ।वडा नं. २, ३ ि ४ िाई खिको 

छाना मकु्त वडा घोषणा गरिएको छ ।  

१९.  कृषकहरुका िालग आवश्यक औजाि उपकिण अनुर्दानमा उपिब्ि गिाईएको छ। र्दिुमा 

उत्पार्दनको आिािमा अनुर्दान उपिब्ि गिाईएको छ । यसै आ. व. मा कृषकहरुिाई पेन्सन 

(प्रोत्सहन स्वरुप) लर्दने कायग अलन्तम चिणमा पुलगसकेको हुरँ्दा सो कायगबाट कृषकहरु 

िाभालन्वत भई कृषी के्षत्रमा आमिु परिवतगन हुने अपेक्षा लिएको छु।प्रिानमन्त्री कृषी 

आिलुनकीकिण परियोजना, कृलष ज्ञान केन्रको सहकायगमा मौसमी ि बेमौसमी कृषी 

उत्पार्दनहरुको िागी गाँउपालिकािे आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छ। 

२०.  प्रिानमन्त्री िोजगाि कायगक्रम माफग त बेिोजगािहरुिाई िोजगािी प्रर्दान गरिएको छ । लर्दगो 

व्यवस्थापनका िालग आवश्यक सामग्री उपिब्ि गिाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गिेको 

छु ।  

२१.  गाँउपालिकाबाट िालखएका किाि कमगचािीहरुिाई खाईपाई आएको मालसक तिब बाट रु. 

२ हजािको र्दििे तिब वदृ्धी गनग गिी आबश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । 

२२.  सामालजक समावेशीकिण कायगक्रम अन्तगगत घिेि ुलहसा, िैङ्लगक लहसा िगायतका लवरुर्द 

कायगक्रमको िागी आबस्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । 

२३.  बाि लववाह, बाि श्रम लनरुत्साहीत गनग ि बहुलववाह गनग नलर्दनका िागी चेतना मिुक 

कायगक्रमहरु गनगको िागी आबश्यक बजेटको व्यवस्था गरिको छु । 

२४.  क ि ख वगगका अपाङ्गता भएका व्यलक्त िाई संलघय सिकाि बाट प्राि भता उपिब्ि 

गिाएको ि ग ि घ बगग भएका अपाङ्गगता भएका व्यलक्तहरुिाई यस गा.पा. बाट भता लर्दर्दै 

आएकोमा सो को लनिन्ति लर्दर्द ैबजेटको व्यवस्था गरिएको छ । 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

अब म आ.व. ०७६।७७ को यथाथग आय-व्यय, ०७७।७८ को संसोलित आय-व्ययको 

लवविण  प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु । 

 

आ.व. ०७६।७७ मा केन्रीय अनरु्दानतफग  ि आन्तरिक श्रोत गिी जम्मा रु. ५० किोड ७९ 

िाख ७६ हजाि ८१७ रुपैया ७९ पैसा आम्र्दानी भएको छ । त्यसै गिी कूि खचगमध्ये चाि ुखचग रु. 
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३१ किोड २८ िाख ९४ हजाि १७५ रुपैया ९१ पैसा  ि पुँजीगत खचगतफग  रु. १२ किोड ९९ िाख 

7४ हजाि १५३ रुपैया गिी जम्मा खचग रु. ४४ किोड २८ िाख ६८ हजाि ३ सय २८ रुपैया ९१ पैसा 

खचग भई ६ किोड ५१ िाख ८ हजाि ४८८ रुपैया ८८ पैसा संलचत कोषमा बचत िहकेो लथयो। 

 

त्यसैगिी चाि ु आ.व. 07७।7८ मा रु. ४८ किोड २२ िाख २३ हजाि ८६० रुपैया अनमुान 

गिीएकोमा यो बजेट तयाि पार्दागसम्म लवलभन्न अलख्तयािीहरु समेतका आिािमा संशोलित आय 

अनमुान रु. ५४ किोड ७५ िाख ३८ हजाि ८०८ रुपैया िहकेो छ । 

 

चाि ुआ.व. मा यो बजेट तयाि पार्दागसम्म चाि ुखचग रु. २१ किोड ११ िाख २३ हजाि ८६४ रुपैया 

११ पैसा ि पुँजीगत खचग रु. ४ किोड ८९ िाख ८३ हजाि ६ सय ५२ रुपैया गिी जम्मा खचग रु. २६ 

किोड १ िाख ६७ हजाि २७६ रुपैया ११ पैसा खचग भएको छ । 

आ.व. ०७७।७८ को लवस्ततृ प्रगलत लवविण आ.व. समाि भैसके पश्चात प्रगलत सलमक्षा माफग त 

जानकािी गिाइने छ । 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

अव म आलथगक वषग २०७८।७९ का बजेटका उद्दशे्य, प्राथलमकताका क्षेत्रहरु प्रस्ततु गनग अनमुलत 

चाहन्छु ।  

उदे्दश्य 

o कोिोना भाइिसिे पािेको प्रभाव न्यलूनकिण गने  

o लवर्दशेबाट फकेको जनशक्तीिाई स्वर्दशेमै बस्ने अवस्था लसजगना गने  

o उत्पार्दन वलृद्घ गिी नागरिकको जीवनस्तिमा सिुाि ल्याउने, 

o र्दीगो भौलतक लवकास गने  

o आय ि िोजगािी बलृद्घ गिी गरिबी घटाउन,े 

o उत्थानलशि लवकास गने, 

o बहुके्षलत्रय पोषण कायगक्रम माफग त कुपोषणको लस्थलतिाई न्यूलनकिण गने, 

o नमनुा छत्रकोट बनाउने, 

o समदृ्ब समाज लनमागण गने  । 
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प्राथर्र्कताका के्षत्रहरु 

लनम्न प्राथलमकता क्रममा बजेट व्यवस्था गिेको छु । 

o स्वास््य  

o कृलष 

o लशक्षा  

o सडक  

o खानेपानी तथा सिसफाई  

o लसंचाई 

o वन,  पयगटन ि उद्योग 

o सामालजक सिुक्षा 

o सेवा प्रवाह ि सशुासन 

 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

अब म आलथगक बषग ०७८।७९ को बजेट तथा कायगक्रम प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु ।  

आगामी आलथगक वषगमा चाि ुतफग  रू. ३४ किोड ५९ िाख १६ हजाि ४ सय ५० रुपैया ि पूंजीगत 

खचग तफग  रू. १६ किोड ६६ िाख ८७ हजाि ७०२ रुपैया  गिी जम्मा रु. ५१ किोड २६ िाख ४ 

हजाि १ सय ५२ रुपैया लवलनयोजन गिेको छु । 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

अब र् र्वर्य के्षत्रगत र्वर्नयोजन प्रस्तनत गनम चाहन्छन  ।  

• वडा तहको पूवागिाि लवकास, कृलषमा व्यवसायीकिण, लशक्षा, स्वास््य, खानेपानी जस्ता 

मानवलवकास सचूकाङ्कको लवकासका िालग जनसंख्या, भगूोिका आिािमा वडा नं. १ िाई 

४१ िाख, वडा नं. २ िाई ३९ िाख, वडा नं. ३ िाई ४८ िाख, वडा नं. ४ िाई ४७ िाख, वडा 

नं. ५ िाई ४३ िाख, ि वडा नं. ६ िाई ४१ िाख, लवलनयोजन गिी जम्मा रु. २ किोड ५९ िाख 

वडा तफग  पजुीगत खचगका िालग लवलनयोजन गरिएको छ । 
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• गाउँपालिकािे पलहचान गिेका पवूागिाि लवकास, पयगटन, लशक्षा, स्वास््य, लसंचाई, कृषी पश,ु 

सस्थागत लवकास, सशुासन, सेवा प्रवाह, लर्दगो लवकास हालसि गनग तथा समपिुक 

आयोजनाहरुका िालग रु.२० किोड ९८ िाख ६० हजाि १५२ रुपैया लवलनयोजन गरिएको छ । 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

अब र् आर्थमक र्वकास के्षत्रर्ा भएको र्वर्नयोजनको र्नख्य र्नख्य कायमक्रर् तथा बजेट 

प्रस्तनत गने अननर्र्त चाहन्छन  । 

- आलथगक लवकास क्षेत्र तफग  कृलष तथा पशुपािन, जिश्रोत तथा लसंचाइ, उद्योग सहकािी 

ियायतको क्षेत्रहरुको लवकासका िालग रू. १ किोड १० िाख ३० हजाि लवलनयोजन गिीएको 

छ।  

- एक वडा एक उत्पार्दनका िालग बजेट लवलनयोजन गिेको छु । संघीय सिकाि ि प्रर्दशे सिकािबाट 

प्राि कायगक्रम बाहके कृषी ि पशपुािनको व्यवसायीकिणका िालग रु. ९४ िाख १० हजाि 

लवलनयोजन गरिएको छ।  

- बाझो जग्गाको व्यवस्थापनका िालग प्रर्दशे सिकािसँगको साझेर्दािीमा कायगक्रम सञ्चािन गनग 

समपिुक आयोजनाको रुपमा रु ५० िाख लवलनयोजन गिेको छु । 

- भैसीपािन कायगक्रम, वंगुिपािन कायगक्रम, बाख्रापािन कायगक्रम,  कागती पकेट कायगक्रम, 

सनु्तिा खेलत कायगक्रम, तिकािी, अर्दवुा िगायत कृलष खेतीका िागी आवश्यक बजेट 

लवलनयोजन गिेको छु ।  

- उख ु खेतीिाई यस गाउँपालिकाको एक स्थानीय तह एक उत्पार्दन कायगक्रमको रुपमा अगाडी 

िैजान प्रर्दशे सिकािबाट शसतग कायगक्रमको िालग प्राि िकम ि यस गाउँपालिकाबाट समेत बजेट 

लवलनयोजन गिेको छु ।  

- कृषी लबमा ि पश ु लबमा कायगक्रमका िागी आवश्यक बजेट लवलनयोजन गिेको छु । लनशलु्क 

कृलत्रम गभागिानका िालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गिेको छु ।  

- लवर्दशेबाट फकेका यवुािाई कृलषमा आवद्ध गनग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गिेको छु ।  

- पयगटनको क्षेत्रमा संघ ि प्रर्दशे सिकािबाट प्राि आयोजनाहरुमा साझेर्दािी गनग तथा कायगक्रम 

सञ्चािनका िालग यस गाउँपालिकािाई प्राि अनरु्दान रू. ४० िकम व्यवस्था गरिएको छ । 

- संस्कृलत प्रवद्धगन गने संलघय सिकाि सग लसफारिस गिी रु. २८ िाख िकमको व्यवस्था गरिएको छ 

। 
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- सहकािीको क्षमता अलभवदृ्धीका िालग रू. ५ िाख लवलनयोजन गिेको छु । 

- छत्रकोट गाउँपालिकाको गौिवको आयोजनाको रुपमा संचालित छत्रकोट चक्रपथ ि ढुङ्गे 

र्दउेिािी वागवानी लवकास केन्रिाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गिेको छु ।  

- मलहिाहरुिाई लवउ पुँजी लर्दनका िालग आवश्यक िकमको व्यवस्था लमिाएको छु ।  

- िघ ुतथा साना उद्योगको स्थापनाका िालग प्रोत्साहन गनग आवश्यक बजेट लवनीयोजन गिेको   छु 

।  

 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

अब र् पूवामधार र्वकास के्षत्रर्ा भएको र्वर्नयोजनको र्नख्य र्नख्य कायमक्रर् तथा बजेट 

प्रस्तनत गने अननर्र्त चाहन्छन  । 

- समग्र पवूागिाि क्षेत्रको लवकासका िालग संघ ि प्रर्दशे सिकािसँग साझेर्दािी समेत गिी रू. ७ किोड 

२० िाख १३ हजाि ७०२ रुपैया लवलनयोजन गिेको छु ।  

- छत्रकोट चक्रपथिाई संघीय सिकाि बाट १ किोड ३१ िाख ि गाउँपालिकाबाट १ किोड ३१ 

िाख हुनेगिी समपिूक कोषबाट संचािनका िालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गिेको छु ।  

- लपपिनेटा लर्दगाम ििमपानी मानकोट र्दौघा फसागटाकुिा मोटिबाटोका िालग प्रर्दशे सिकािसँग 

समपिूक अनरु्दानमा आयोजना सञ्चािन गनग रु १ किोड ५० िाख लवलनयोजन गिेको छु ।  

- यस गाउँपालिकाको खर्जयागङ्ग, श्रङ्ृगा, बढुाचौि ि हुँगा गिी चाि वटा कभगड हि लनमागण गनगको 

िागी प्रर्दशे सिकाि बाट रु. ५० िाख ि गाँउपालिकाबाट रु.५० िाख समपिुक कोष बाट 

संन्चािन गनग बजेट लवलनयोजन गिेको छु । 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

अब र् सार्ार्जक र्वकास के्षत्रर्ा भएको र्वर्नयोजनको र्नख्य र्नख्य कायमक्रर् तथा बजेट 

प्रस्तनत गने अननर्र्त चाहन्छन  ।  

– लशक्षा, स्वास््य, संस्कृलत, िैङ्लगक समानता तथा समावेशीकिण समेतका के्षत्रका लवलभन्न 

कायगक्रम सञ्चािन गनग रू. ३ किोड ७५ िाख ३६ हजाि लवलनयोजन गरिएको छ ।  

- स्वास््यका लवलभन्न कायगक्रम सञ्चािनका िालग रु १ किोड ७० िाख ५० हजाि लवलनयोजन 

गिीएको छ । कोिोना भाइिससँग जधु्न रु ५० िाख लवलनयोजन गिेको छु ।  
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- यसै आलथगक वषगमा ५ वटै समरु्दालयक स्वास््य इकाईको भवनहरुको लनमागण कायग भईिहकेो छ । 

साथै सामरु्दालयक स्वास््य इकाई को िागी छत्रकोट गाँउपालिका वडा नं. २ पाल्टुङ ि वडा नं. ६, 

र्दौंघाको गैिीखटु्टा मा संचािनको िाग आवश्यक िकमको व्यवस्था लमिाएको छु ।  

- लशक्षा तफग का लवलभन्न कायगक्रमका िालग रु. १ किोड ५५ िाख ३६ हजाि लवलनयोजन गिीएको 

छ ।  

- ग ि घ वगगका अपाङ्गगता भएका व्यलक्तहरुिाई सामालजक सिुक्षा भत्ता प्रर्दान गनग आवश्यक 

बजेट लवलनयोजन गिेको छु ।  

- ४० वषग पिुा भएका अलववालहत मलहिा, पलत वेपत्ता मलहिा,  एकि परुुष,  सम्बन्ि लवच्छेर्द भइ 

बसेका एकि मलहिा पुरुषका िालग कायगक्रम सञ्चािनका िालग आवश्यक बजेटको 

लवलनयोजन गिेको छु । 

- सिकािी कायागियमा आवश्यकता अनसुाि स्तनपान कक्ष बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था 

गिेको छु ।  

- श्रङ्ृगा स्वास््य केन्रिाई १५ अस्पतािमा शैयाको स्तिवलृद्ध गनगको िालग जग्गा खरिर्द गनग रु.४० 

िाख लवलनयोजन गरिएको छ ।  

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

अब र् वन वातावरण तथा र्वपद व्यवस्थापनको के्षत्रर्ा भएको र्वर्नयोजनको र्नख्य र्नख्य 

कायमक्रर् तथा बजेट प्रस्तनत गने अननर्र्त चाहन्छन  । 

- पलहिो लनयन्त्रण, ह्यमू पाइप, तािजािी, वकृ्षािोपण, महुान संिक्षण, फोहोिमैिा 

व्यवस्थापन/जिािाि संिक्षण ि लवपर्द व्यवस्थापन ि उद्दाि प्रयोजनका िालग रू. ३५ िाख १० 

हजाि लवलनयोजन गिेको छु। 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

अब र् संस्थागत र्वकास सेवा प्रवाह तथा सनशासनको के्षत्रर्ा भएको र्वर्नयोजनको र्नख्य 

र्नख्य कायमक्रर् तथा बजेट प्रस्तनत गने अननर्र्त चाहन्छन  ।  

 

- सम्पणूग वडा कायागियहरुमा इन्टिनेट तथा स्वास््य संस्थाहरु, लवद्याियहरुिाई इन्टिनेट संजािमा 

आवद्ध गिी लवितुीय शासनिाई टेवा पयुागउन ि कायागिय संन्चािनको िागी आवश्यक बजेटको 

व्यवस्था गिेको छु । 
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- संस्थागत लवकास ि सेवा प्रवाहका कायगहरुका िालग ८ किोड ५७ िाख ७० हजाि ४ सय ५० 

रुपैया लवलनयोजन गिीएको छ ।  

गाउँपालिकाको स्रोतबाट संचािन हुन नसक्ने ठूिा योजनाहरुको हकमा केन्र तथा प्रर्दशे सिकाि िाई 

लसफारिस गने अवस्था िहेकोिे सोही अनसुाि गने गरिएको छ ।  

 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय,  

अब म आलथगक वषग २०७८।७९ को िालग प्रस्तालवत खचगको िालग स्रोतको व्यवस्थापन र्दहेाय 

बमोलजम गने प्रस्ताव गिेको छु ।  

संघीय सिकाि बाट प्राि समालनकिण अनरु्दान  रु ९ किोड ८४ िाख 

संघीय सिकाि बाट प्राि शसतग अनरु्दान रु. २४ किोड १५ िाख 

संघीय सिकाि बाट प्राि लवशेष अनरु्दान रु. १ किोड ६६ िाख 

संघीय सिकाि बाट प्राि समपिुक अनरु्दान रु.१ किोड ३१ िाख 

संघीय सिकाि बाट प्राि हुने िाजश्व बाँडफाँडको िकम रु ६ किोड ७३ िाख ५५ हजाि   

प्रर्दशे सिकािबाट समालनकिण अनरु्दान प्राि रु  ४६ िाख 

प्रर्दशे सिकाि शसतग अनरु्दान प्राि रु. १ किोड ५ िाख ४४ हजाि 

प्रर्दशे सिकािबाट लवशेष अनरु्दान रु. ६० िाख 

प्रर्दशे सिकािबाट समपिूक अनरु्दान रु.१ किोड ५० िाख  

प्रर्दशे सिकािबाट प्राि हुने िाजश्व बाँडफाँडको िकम रु ५८ िाख ३० हजाि १ सय ५२ रुपैया 

आ.व. ०७७/०७८ मा  खचग नभई बचत हुने अनमुालनत िकम रु २ किोड ९८ िाख ७५ हजाि  

आन्तरिक आय रु ३८ िाख गिी जम्मा रु ५१ किोड २६ िाख ४ हजाि १ सय ५२  

 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

बजेट कायामन्वयन 

बजेट कायागन्वयनको तालिका बनाई चौमालसक िक्ष्य अनसुाि कायगक्रम कायागन्वयनमा जोड   लर्दइनेछ 

। आयोजनाहरुको अनगुमन प्रणािीिाई कायागन्वयनको चिण ि सम्पन्नको चिणमा गने पद्धती बाट 

आयोजनाहरुको गणुस्तिमा ध्यान पयुागइनेछ । आयोजनासँग सम्बलन्ित लवषयगत सलमलत, लवषयगत 

शाखा हरुबाट समेत लनयलमत अनगुमन मलु्यांकनको व्यवस्था लमिाइनेछ । साथै सम्बलन्ित वडाका 

वडा अध्यक्ष िगायतका जनप्रलतलनलिहरुबाट समेत अनगुमन मलु्यांकन हुने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

यसबाट बजेट कायागन्वयनमा अनशुासन ि नलतजा प्रालिको सलुनलश्चतता आउने लवश्वास लिएको छु । 
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आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

जवाफदेहीता र उत्तरदार्यत्व 

पूँजीगत क्षेत्रका लवलनयोलजत बजेट समयमै खचग नहुने प्रवत्तीिाई िोक्न सम्वलन्ित शाखािाई 

लजम्मेवाि बनाइनेछ । लनिागरित समय ि िागतमा कायग सम्पन्न गने,  लनमागण गणुस्ति कायम गने 

कायगमा लनमागण सम्बद्ध व्यवसायी तथा उपभोक्ता सलमलतिाई परिणाम प्रलत जवाफर्दहेी तथा उत्तिर्दायी 

हुने प्रणािीको लवकास गरिने छ । 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष र्होदय, 

यो बजेटको कायागन्वयनबाट छत्रकोट गाउँपालिकाको लवकास ि यस गाउँपालिकावासीहरुको 

जीवनस्ति सिुािमा सकािात्मक परिवतगन आउने अपेक्षा गिेको छु ।  

 

बजेट तथा कायगक्रम तजुगमा गर्दाग मागग लनर्दशेन प्रर्दान गनुगहुने आर्दिणीय अध्यक्ष र्जय,ू पिामशग लर्दने 

वडाध्यक्ष र्जयहुरु िगायत सम्पणूग जनप्रलतलनलि र्जयहूरु, लवलभन्न लवषयका लवज्ञहरु, लवलभन्न िाजनीलतक 

र्दिका नेताहरु, नागरिक समहूका अगवुाहरु, सामालजक अलभयान्ता, लवषयगत कायागियका प्रमुख 

र्जय ूएवं पत्रकाि िगायत सम्पणूगप्रलत हालर्दगक आभाि प्रकट गर्दगछु । साथै यस कायगमा अहोिात्र खलटइ 

नीलत कायगक्रम ि बजेट लनमागण कायगमा सहयोग पयुागउने प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत एवं सबै 

कमगचािीहरुमा लवशेष िन्यवार्द लर्दन चाहन्छु । 

अन्त्यमा छत्रकोटको लवकासमा टेवा पयुागउनहुुने सबै किर्दाताहरु, संघीय सिकाि, प्रर्दशे सिकाि संघ ि 

प्रर्दशेमा यस क्षेत्रबाट प्रलतलनलित्व गने पूवग माननीय मन्त्री र्जय,ू माननीय सांसर्दर्जयहूरु, सल्िाहाकाि 

वोडग, र्दात ृ लनकायहरु, गैिसिकािी तथा सामरु्दालयक सँस्थाहरु, सहकािी सँस्थाहरु िगायत 

छत्रकोटवासी ि छत्रकोट गाउँपालिकािाई माया गनुगहुने सम्पणूग र्दाजभुाई लर्दर्दी बलहनीहरुिाई यस 

अवसिमा हालर्दगक आभाि प्रकट गर्द ै यो बजेटको सफि कायागन्वयनमा समेत सबैको पणूग सहयोग 

पाउने लवश्वास िाखेको छु । 

 

धन्यवाद ! 

नर्मदा भण्डारी 

                                                                                                                 उपाध्यक्ष 

लमलत: २०७८।०३।१० 

 

 


