आर्थिक वर्ि २०७४/ ७५ को
नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट

चिचिला गाउँपार्लका
ु ासभा
सं खव
१ नं. प्रदे श, नेपाल

श्रीमान् सभाध्र्क्ष महोदर्,
गाउँसभाका माननीर् सदस्र्ज्र्ू हरु।
सविप्रथम, नेपालको इर्िहासमै पहहलोपटक सबैभन्दा बढी अर्िकार स्थानीर् क्षेत्रमा आउने गरी
सम्पन्न स्थानीर् िहको ऐर्िहार्सक र्नवाििन पश्चाि् बस्दै गरे को चिचिला गाउँपार्लकाको गाउँसभाको प्रथम
अर्िवेशनको पहहलो बैठकमा उपचस्थि हुन ु भएका र्नवािचिि गाउँसभाका सम्पुर् ि सदस्र्ज्र्ुहरु लाई हार्दिक
बिाइ िथा सफल कार्िकालको शुभकामना व्र्क्त गनि िाहन्छु ।
नेपालको इर्िहासका हवर्भन्न कालखण्डमा मुखिरि भएका जनिाका आवाज वा िाहना अनुरुप
सं घीर् लोकिाचन्त्रक गर्िन्त्रात्मक शासन व्र्वस्थार्ुक्त वििमान स्वािीन नेपालको स्थानीर् सरकारको
रुपमा रहेको र्स चिचिला गाउँपार्लकाको गिरमामर् प्रथम गाउँसभामा नीर्ि िथा कार्िक्रम र समग्र
आर्व्र्र्को हववरर् (बजेट) प्रस्िुि गने सुअवसर पाएकोमा व्र्चक्तगि रुपमा समेि गौरवाचन्वि महसुस
गरे की छु । साथै वििमान सं घीर् लोकिाचन्त्रक गर्िन्त्रात्मक राज्र् नेपाल र्नमािर्मा आफ्नो प्रार् उत्सगि
गनुभ
ि एका समस्ि ज्ञाि अज्ञाि सहहदहरुप्रर्ि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अपिर् गदिछु ।
किरब २० वर्ि लामो समर् सम्म जनप्रर्िर्नर्ि हवहीन अवस्थामा समेि जनिा प्रर्िको सेवाभाव
प्रस्िुि गरी जनिाको हवकासको िाहनाको सारथीको रुपमा भूर्मका र्नवािह गनुि भएका सम्पूर् ि राष्ट्रसेवक
कमििारीहरु र नीर्ि कार्िक्रम िथा बजेट कार्िक्रम बनाउन काममा सहर्ोग गनि अहोरात्र खट्नुभएका
हवर्र्गि सर्मर्िका सं र्ोजक ज्र्ू हरु प्रर्ि हार्दिक िन्र्वाद ज्ञापन गदिछु ।
सभाध्र्क्ष महोदर्,
ु ासभा चजल्लाको मध्र् भभ
ु ागमा अवचस्थि ८८.६३ वगि हकलोर्मटर क्षेत्रफल भएको चिचिला
सं खव
गाउँपार्लकाको भाग्र् र भहवष्र्को फैसला गने िरर्का साक्षी हामी जनप्रर्िर्नर्ि सामु थुप्रै अवसर र
साथसाथै ि ुनौर्िहरु पर्न हवद्यमान छन् । स्थानीर् सरकारको रुपमा रहे को स्थानीर् िहको पुर्ि
कार्ािन्वर्नका लार्ग सारा राज्र् लार्गरहे को वििमान अवस्थामा र्ो एक र्निान्ि नर्ाँ प्रर्ाली र प्रकृर्ा
भएकाले केही अन्र्ौलिा र र्िहविाका बाबजुि नेपालको सं हविान, ऐन कानून, मन्त्रालर्हरु बाट प्राप्त
र्दग्दशिन आर्दका आिारमा हवर्भन्न हवर्र्गि र्सर्लङको आिारमा सहभार्गिामूलक िवरले आर्ोजना र
कार्िक्रम छनौट गरी नीर्ि कार्िक्रम र बजेट िजुम
ि ा गरे का छौँ ।

आदरर्ीर् महानुभावहरु,

अव, म आगामी आ.व. २०७४/ ७५ का लार्ग र्ोजना िजुम
ि ा गदाि र्लईएका मुख्र् आिारहरु प्रस्िुि गने
अनुमर्ि िाहन्छु ।
आ.व. २०७४/ ७५ को गाउँपार्लकाको र्ोजना र्नमािर् गदाि नेपालको सं हविानले पिरलचक्षि गरे का
मागिदशिन र नीर्ि िथा र्सद्धान्िहरू, िौिौँ आवर्िक र्ोजनाका नीर्ि, रर्नीर्ि र प्राथर्मकिाहरु, स्थानीर्
स्वार्त्त शासन ऐन, २०५५, स्थानीर् स्वार्त्त शासन र्नर्मावली,२०५६, स्थानीर् िहको सेवा सञ्चालन िथा
व्र्वस्थापन सम्वन्िी आदे श, २०७४ िथा सं घीर् मार्मला िथा स्थानीर् हवकास मन्त्रालर्, अथि मन्त्रालर्
लगार्ि हवर्भन्न मन्त्रालर्वाट प्राप्त मागिदशिन िथा र्स चिचिला गाउँ पार्लकाको बस्िुगि आवश्र्किालाई
मुख्र् आिार बनाइएको छ ।
चिचिला गाउँपार्लकाले आ.व. ०७४/ ७५ को बजेट िजुम
ि ा गदाि र्लइएका मुख्र् मुख्र् आिारहरु:

नेपालको सं हविानको अनुसूचि ८ र ९ मा उचल्लचखि स्थानीर् िहको एकल िथा साझा
अर्िकारको सुचि



नेपालको सं हविानमा उचल्लचखि मौर्लक हकहरु



नेपालको सं हविान भाग ४ अन्िगििका राज्र्का आर्थिक, सामाचजक हवकास, प्राकृर्िक स्रोिको
उपर्ोग , वािावरर् सं रक्षर् सम्बन्िी नीर्िहरु, िारा ५९ को आर्थिक अर्िकार, भाग १९ को
आर्थिक कार्िप्रर्ाली



नेपाल सरकारबाट स्वीकृि सं घ, प्रदे श र स्थानीर् िहको कार्ि हवस्िृिीकरर्को प्रर्िवेदन



सं घीर् सरकारले अंर्गकार गरे को आवर्िक र्ोजनाले र्लएका नीर्ि िथा प्राथर्मकिाहरु



सं घीर् सरकारले अबलम्बन गरे का आर्थिक िथा हवत्तीर् नीर्िहरु



स्थानीर् िहको आवर्िक र्ोजनाले िर् गरे का प्राथर्मकिाहरु



नेपालले अन्िराहष्ट्रर् जगिमा जनाएका प्रर्िवद्धिाहरु ।



स्थानीर् शासन सं िालन ऐन र र्नर्मावलीका प्राविानहरु ।



हवकासका समर्ामहर्क मुद्दाहरु जस्िै सामाचजक सं रक्षर्, र्दगो हवकास, जलवार्ु पिरवििन र हवपद
व्र्वस्थापन, खाद्य िथा पोर्र् सुरक्षा, लै हिक सशक्तीकरर् िथा समावेशी हवकास वालमैत्री
स्थानीर् शासन, वािावरर् मैत्री स्थानीर् शासन, खुला र्दशामुक्त िथा पुर् ि सरसफाइ, उजाि सं कट
लगार्िका अन्िरसम्बचन्िि हवर्र्हरु ।



चिचिला गाउँपार्लकामा आवश्र्क दे चखएका अन्र् हवर्र्हरु ।

र्ोजना/ आर्ोजना छनौट गदाि प्राथर्मकिाका आिारहरु

१) र्स गाउँपार्लकाको सहज जनजीहवका र हवकासका लार्ग अत्र्ावश्र्क रहे का भौर्िक पुवाििारहरु
२) उत्पादनमूलक र चशघ्र प्रर्िफल र्दने ।
३) आर्थिक हवकास र गिरबी न्र्ुर्नकरर्मा र्ोगदान पुर्र्ाउने ।
४) र्छटोछिरिो र प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह हुने ।
५) पारदचशििा र सुशासन अर्भवृहद्ध हुने ।
६) स्थानीर् स्रोि-सािनलाई प्राथर्मकिा र्दने र जनसहभार्गिा अर्भवृहद्ध हुने।
७) प्राकृर्िक प्रकोप एवम् हवपद् व्र्वस्थापनमा सहर्ोग पुग्ने ।
८) परम्परागि िमि, सं स्कृर्ि, िाडपवि, मेला आर्दको माध्र्मबाट पर्िटन प्रवििन हुने।
९) वािावरर् सं रक्षर् र र्दगो हवकासमा टे वा पुर्र्ाउने
१०)

गाउँपार्लकाको राजस्व सं कलनमा अर्भवृहद्ध पुग्ने ।

११)

लै हिक समानिा र सामाचजक समावेशीकरर्को अर्भवृहद्ध हुने ।

श्रीमान् सभाध्र्क्ष महोदर्,
हामीले र्स आ.व. 074।75 को बजेट िजुम
ि ा गदाि आिार र्लइएका

र आगामी र्दनमा पुरा गनेगरी

र्लइएका नीर्िहरु र्नम्नानुसार रहे का छन् ।
चिचिला गाउँपार्लकका समस्टीगि नीर्िहरु:


हाम्रो हवकासको िाहना र जनभावना अनुरुप चिचिला गाउँपार्लका बासी जनिाको आर्थिक
समृहद्धका लार्ग पाँि वर्िसम्म हामीहरुले िर् गने र्ोजना, आर्ोजनाहरुको र्ो प्रथम
आिार बजेटको रुपमा र्ो बजेट कार्िक्रम प्रस्िुि गिरएको छ ।



हवकास र्नमािर्मा हुने हढलासुस्िी र प्रकृर्ागि झन्झटलाई अन्त्र् गनि नसकेको खण्डमा
हामी लक्षमा पुग्न कठीन हुने र्थाथिलाई आत्मसाथ गदै र्स आ.व. दे चख गुर्स्िरीर्
हवकास र्नमािर् र द्रिु कार्िसम्पादन मापदण्डको व्र्वस्था गनि दण्ड र पुरस्कारको नीर्ि
र्लइनेछ ।



भौगोर्लक हवकटिा र परर्नभिरिाको बजार हाम्रो गाउँपार्लकाको ि ुनौर्ि हो । र्सलाई
मध्र्नजर गदै एहककृि बस्िी र्नमािर् कार्िक्रम िथा एक गाउँ एक उत्पादन कार्िक्रम
माफिि ठू ला कृहर् र पशु पिरर्ोजनाहरुको सञ्चालनको लार्ग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गनि र
समृहद्धको आिार िर् गिरनेछ ।



हाम्रो चिचिला गाउँपार्लकाको भौगोर्लक हवकटिा पुवाििारको कमीलाई मध्र्नजर गदै
र्सलाई समस्र्ाग्रस्ि गाउँपार्लका होइन सम्भावनार्ुक्त गाउँपार्लका बनाउने लक्ष्र्का साथ
प्रत्र्क्ष जनसहभार्गिामा आिािरि हवकास र्नमािर्लाई प्राथर्मकिामा राख्दै

आर्थिक

अनुशासन र पारदचशििा सहहिको हाम्रो गाउँ राम्रो बनाउँ कार्िक्रम लाई सुरु गिरनेछ ।


प्राकृर्िक स्रोि सािन र मानव सं शािनलाई अर्िकिम उपर्ोग गदै

उत्पादन र

रोजगारीको क्षेत्रमा एउटा स्पस्ट गुरुर्ोजना बनाउने गरी कार्िक्रम ल्र्ाइनेछ ।


वडास्िरीर् भेलावाट प्राप्त आर्ोजनाहरु, क्रमागि िथा अिुरा र्ोजनाहरु र दुई वा दुईभन्दा
वढी वडाहरुलाई प्रत्र्क्ष फाईदा पुग्ने र्ोजना िथा कार्िक्रमहरुलाई प्राथर्मकिा र्दई
छनौट गिरएको छ ।



चिचिला बलुथाम मत्स्र्पोखरीलाई एहककृि िार्मिक िथा पर्िटहकर् स्थलको रुपमा हवकास
गरी पर्िटन प्रवििन कार्िक्रम सञ्चालन गिरनेछ ।

आर्थक
ि हवकास सम्बन्िी नीर्िहरु


पशुपालन र कृहर्को लार्ग ठू ला कृहर् केन्द्रको स्थापनाको लार्ग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गिरनेछ
।



रोजगारीको लार्ग उत्पादन कार्िक्रम माफिि प्रत्र्ेक वर्ि रोजगारी वृहद्ध गने कार्िक्रम िर्
गिरनेछ ।



कृहर् क्षेत्रलाई स्थानीर् उत्पादनको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा हवकास गिरनेछ । र्सँिाइ, मल
खाद्य, हवउ हवजनको उपलब्ििामा जोड र्दइनेछ । पशुजन्र् उत्पादनका कार्िक्रमलाई
प्रोत्साहन र्दइन्छ ।



उत्पादनमुलक र रोजगारीको अवसर र्सजिना हुने कार्िक्रम र आर्ोजनालाई हवशेर् प्राथर्मकिा
र्दइनेछ ।

भौर्िक पुवाििार सम्बन्िी नीर्िहरु


र्स चिचिला गाउँपार्लकाका प्रार् सबै वडाहरु र बस्िीहरुमा वर्ािर्ाममा सडक र्ािार्ािको
असुहविाहरुलाई मध्र्नजर गदै सडक र्ािार्ािलाई मुख्र् प्राथर्मकिामा राखी वर्ै भरी सडक
र्ािार्ाि र्नरन्िर बनाउने लक्ष्र्का साथ अघी बहढनेछ ।



हवकास कार्िलाइ सहज बनाउन एहककृि वस्िी र्नमािर् गनि सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गिरनेछ ।



जलश्रोि र्सिाइ र हवद्युिको लार्ग ठू ला पिरर्ोजना सं िालन गने सम्भावना अध्र्र्न कार्िक्रम
सञ्चालन गिरनेछ ।



चिचिला गाउँपार्लकाका सबै वडाहरुमा र्थासक्र् र्सघ्र हवद्युि सेवा उपलब्ि गराउन आवश्र्क
पहल गिरनेछ ।राहष्ट्रर् प्रशारर् पुग्न समर् लाग्ने क्षेत्रमा लघु जल हवद्युिको सम्भाव्र्िा
अध्र्र्न गिरनेछ ।

सामाचजक हवकास सम्बन्िी नीर्िहरु


गाउँपार्लका र्भत्रका हवद्यालर्हरुलाई आवश्र्किाको आिारमा शैचक्षक सामाग्री उपलव्ि
गराई गुर्स्िरीर् चशक्षाको जग वसाईनेछ ।



स्वास््र् क्षेत्रमा महहला स्वास््र् स्वर्ं सेवकले पुर्ािएको र्ोगदानको कदर गदै र्नजहरुलाई
प्रोत्साहहि गिरने नीर्ि र्लईएको छ ।



स्थानीर् भार्ा र सं स्कृिी सं रक्षर् सम्बििन गने नीर्ि र्लइएको छ ।



लै हिक समानिा िथा सामाचजक समावेशीकरर् प्रवद्धन गनि महहला, वालवार्लका, दर्लि,
आर्दवासी जनजार्ि, र्ुवा, जेष्ठ नागिरक िथा अपाििा भएका

व्र्चक्तहरुको सशक्तीकरर् र

मूलप्रवाहीकरर् गनि आर्थिक िथा क्षमिा हवकासका कार्िक्रमहरू सरोकारवाला र्नकार्सं गको
साझेदारी र सहकार्िमा सं िालन गिरनेछ ।


लचक्षि समुदार्लाई र्ोजना प्रहक्रर्ामा अथिपूर् ि सहभागी गराई उनीहरुको क्षमिा िथा आर्थिक
हवकासका लार्ग जीहवकोपाजिन सुिार, पहुँि अर्भबृहद्ध एवं शसक्तीकरर् कार्िक्रमलाई वढावा
र्दईनेछ ।



प्रत्र्ेक वडामा कम्िीमा १/१ वटा हवद्यालर्लाई नमूना हवद्यालर् बनाउन सम्भाव्र्िा अध्र्र्न
गिरनेछ ।



चिचिला बजारमा कम्िीमा २५ शैर्ाको अस्पिालको र्नमािर्को लार्ग आवश्र्क पहल गिरनेछ
।



प्रत्र्ेक घरिुरीलाई स्वस्थ र स्वच्छ खानेपानी पुर्ािउने लक्ष्र् र्लइएको छ ।



चशक्षा र स्वास््र् क्षेत्रमा हालसम्म भएका लगानीले स्वस्थ चशचक्षि र सभ्र् नागिरक उत्पादन
भएको उपलब्िीलाई सं स्थागि गरी गुर्स्िरीर् चशक्षा र स्वास््र् सेवाको व्र्वस्था र्मलाइनेछ
। चशक्षा िथा स्वास््र् क्षेत्रमा सं िार्लि कार्िक्रमहरुको प्रभावकारी अनुगमन गिरनेछ ।

वािावरर् िथा हवपद व्र्वस्थापन सम्बन्िी नीर्ि


प्राकृर्िक एवम् मानवीर् सं कट र प्रकोपबाट पुवस
ि रु क्षा, व्र्वस्थापन र क्षर्िपुर्ििलाई वैज्ञार्नक
रुपमा सं िालन गिरनेछ ।



वािावरर् िथा जलवार्ुमैत्री पुवाििारको हवकासमा जोड र्दइनेछ । वनक्षेत्रको वैज्ञार्नक एवम्
र्दगो व्र्वस्थापन गरी आर्थिक रुपले महत्वपुर् ि वनस्पर्ि िथा जर्डबुटीको प्रशोिनमा नीचज
िथा सामुदाहर्क सं स्थालाई सहभागी बनाइनेछ ।

संस्थागि हवकास, हवत्तीर् व्र्वस्था र सुशासन सम्बन्िी नीर्ि


सेवा प्रवाहलाई सबै वडामा सुिना िथा प्रहवर्िमा आवद्ध गरी र्छटो छिरिो र प्रभावकारी
रुपमा सेवा प्रवाह गिरनेछ ।



सामाचजक सुरक्षा कार्िक्रमलाई ि ुस्ि, दुरुस्ि र प्रभावकारी वनाउन सुिना प्रहवर्िको उपर्ोग
गिरनेछ । सामाचजक सुरक्षा भत्ता पाउने व्र्चक्तहरुको फोटो सहहिको हववरर् सफ्टवेर्र
वनाई अपलोड गिरनेछ ।



पचञ्जकरर्लाई व्र्वचस्थि गनि अनलाईनमा आिािरि घटना दिाि प्रर्ालीमा आवद्ध गिरनेछ



गाउपार्लकाको पाश्वचित्र, श्रोि नक्सा र हवकास गर्िहवर्ि सम्वन्िी समेहटएको वृत्तचित्र र्नमािर्
गरी गाउँपार्लकाको वास्िहवक दपिर् जानकारी गराईनेछ ।



पदार्िकारी एवं कमििारीहरुको क्षमिा हवकासमा जोड र्दईनेछ । सोको लार्ग आवश्र्क
वजेटको व्र्वस्था गिरएको छ ।



सेवा प्रवाहमा सहजिा ल्र्ाउन गाउँ कार्िपार्लकाको कार्ािलर् िथा वडा कार्ािलर्हरुलाई
फर्नििर, कम््र्ुटर िथा मेर्सनरी औजारले सुसचज्जि गरी से वा प्रवाहलाई ि ुस्ि र दुरुस्ि
बनाइनेछ ।



साविजर्नक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, र्नष्पक्ष, पेशागि अनुशासनप्रर्ि प्रर्िवद्ध, पारदशी,
भष्ट्रािारमुक्त र जनउत्तरदार्ी बनाइनेछ । र भष्ट्रिारप्रर्ि शुन्र् सहनशीलिाको नीर्ि
अबलम्बन गिरनेछ ।



गाउँपार्लकाको समृहद्धका लार्ग हवज्ञान र प्रहवर्िको क्षेत्रबाट प्राप्त हुनसक्ने लाभ अवसर र
सं भावनालाई खोजी गिर र्स क्षेत्रमा सं ख्र्ात्मक र गुर्ात्मक वृहद्ध गिरनेछ ।



दीगो र भरपदो आर्का स्रोिहरु माफिि राजश्व सं कलन र त्र्सको समुचिि पिरिालनहवना
स्थानीर् स्वार्त्तिाको प्रवििन सम्भव छै न । गाउँपार्लका घोर्र्ासगै राजस्वका क्षेत्र पहहिान
गिर दार्रा हवस्िार गने प्रर्ास गिरएको छ ।



प्राकृर्िक स्रोिको उपर्ोग र र्नकासीमा वढ्दो ि ुहावट र्नर्न्त्रर् गनि चजल्ला समन्वर्
सर्मर्िसँग समन्वर् गिरनेछ । स्थानीर् समुदार् एवं स्थानीर् प्रशासन, सुरक्षा र्नकार्सँगको
सहकार्िमा अनुगमनलाई र्िव्रिा र्दने िथा ि ुहावट र्नर्न्त्रर्मा सहर्ोग गनेलाई पुरस्कृि गने
नीर्िलाई र्नरन्िरिा र्दईनेछ ।



आत्म र्नभिर गाउँपार्लकाको सोि अनुरुप वढी भन्दा वढी आन्ििरक राजस्व पिरिालन गनि
स्वघोर्र्ामा आिािरि कर र्निािरर् पद्धर्ि अवलम्वन गिरनेछ । नागिरक स्वर्ं लाई कर
दाहर्त्वको चजम्मेवारी वोि गराउन जोड र्दईनेछ ।

बजेट िथा कार्िक्रम

अव म आगामी आ.व. ०७४/ ७५ मा सं िालन गिरने प्रमुख कार्िक्रमहरू र हवर्नर्ोचजि बजेट हववरर्
प्रस्िुि गनि अनुमिी िाहन्छु ।
र्स आवमा आर्िफि नेपाल सरकार अथिमन्त्रालर्बाट प्राप्त हवत्तीर् समानीकरर् अनुदान अन्िगिि रु. १०
करोड, सशिि अनुदान िफि रु. ७ करोड 65 लाख 48 हजार, आ.व. 074।75 को राजस्व आर्
प्रक्षेपर् रु. १६ लाख 2१ हजार ४ सर् ५४, अचघल्लो आ.ब.को नगद मौज्दाि रु. 53 लाख ४7
हजार ९ सर् १३ र राजश्व बाँडफाँड

प्रक्षेपर् रु ३ लाख गरी आ.ब. 074।75 को कुल बजेट 18

करोड 38 लाख १७ हजार ३ सर् ६७ रुपैर्ाँ रहेको छ ।
ँ ि िफि 8 करोड 26
त्र्सैगरी खिि िफि िालु िफि रु. २ करोड 45 लाख 85 हजार रुपैर्ा, पुचजग
लाख ८४ हजार ३ सर् ६७, र सशिि िफि रु. ७ करोड 65 लाख 48 हजार गरी जम्मा खिि समेि
रु. 18 करोड ३८ लाख 17 हजार 3 सर् 67 रुपैँ र्ा रहे को छ ।

नेपाल सरकारिारा अन्िर सरकारी हवत्तीर् हस्िान्िरर् अन्िगिि हवर्भन्न हवर्र्गि कार्ािलर् पशु, चशक्षा र
स्वास््र्िफि केन्द्रबाट नै िर् भइ आएको शसिि अनुदान रु. ७ करोड 65 लाख 48 हजारको कार्िक्रम
समेि हकटान भएर आएकोले सोहह अनुसार खिि गिरनेछ ।
नेपाल सरकारिारा प्राप्त भएको हवत्तीर् समानीकरर् अथािि ् र्नशिि अनुदान र हाम्रो चिचिला गाउँपार्लकाको
आफ्नो राजस्व आर् र राजश्व बाँडफाँड िफि अनुमार्नि आर् गरी कुल हुन आउने रु १0 करोड 72
लाख 69 हजार 3 सर् 67 को मात्र कार्िक्रम बनाउनु पने भएकोमा र्स गाउँ कार्िपार्लकाको
कार्ािलर्, वडा सर्मर्िहरुको कार्ािलर् र हवर्भन्न हवर्र्गि कार्ािलर् समेिको लार्ग िालु िफि जम्मा रु.
2 करोड 45 लाख 85 हजार छु ट्याइएको छ। जुन हवचत्तर् समानीकरर् र अनुमार्नि राजस्व
आर्को कुल रकमको किरब २3% हुन आउँछ । भने पुचजगि िफि (र्बकास, आर्ोजना, कार्िक्रम) 8
करोड 2६ लाख 84 हजार 3 सर् ६7 गरी किरब ७7% छु ट्याइएको छ।

र्सरी पुचजगि िफि छु याइएको रु. 8 करोड 2६ लाख 84 हजार 3 सर् 67 मध्र्े हवर्र्गि र्सलङ
र वडागि र्सर्लङको आिारमा ५ वटा वडा सर्मर्िको कार्ािलर्बाट टोल बस्िी स्िरहुँदै सहभार्गिामुलक
िवरले ल्र्ाइएका कुल आर्ोजना र कार्िक्रम अन्िगिि रु. 2 करोड 63 लाख का हवर्भन्न हवर्र्क्षेत्रमा
हवर्भन्न आर्ोजना एवम् कार्िक्रमको लार्ग बजेट हवर्नर्ोजन गिरएको छ । भने वडा सर्मर्िको
कार्ािलर्िारा र्सफारीस भइ आएका एवम् गाउँ कार्िपार्लका र हवर्भन्न सर्मर्िहरुले आवश्र्किा पहहिान
गरे का भवन र्नमािर्, ठु ला सडक आर्ोजना लगार्िका हवर्भन्न आर्ोजना कार्िक्रमहरुमा

5 करोड 63

लाख 84 हजार 3 सर् र ६7 रुपैर्ा हवर्नर्ोजन गिरएको छ।

हवर्र्क्षेत्रगि बजेट
पुचजगि (र्बकास, आर्ोजना, कार्िक्रम) अन्िगिि छु याइएको रु. 8 करोड 2६ लाख 84 हजार 3 सर्
67 चिचिला गाउँपार्लकाको समचस्टगि हवर्र् क्षेत्रको आिारमा र्नम्नानुसार रकम हवर्नर्ोजन गिरएको
छ ।
आर्थक
ि क्षेत्र


आर्थिक क्षेत्र अन्िगिि कृहर् र पशु सम्बन्िी फरक- फरक कार्िक्रममा गरी जम्मा रु. 36 लाख
75 हजार रकम हवर्नर्ोजन गिरएको छ ।



सहकारी सम्बन्िी क्षेत्रमा रु. 75 हजार रुपैर्ाँ हवर्नर्ोजन गिरएको छ।



त्र्सैगरी चिचिलाको पर्िटहकर् सम्भावनालाई मध्र्नजर गरी पर्िटन क्षेत्रमा रु. 46 लाख 70
हजार रुपैर्ा हवर्नर्ोजन गिरएको छ।



स्वरोजगार र सीप हवकास कार्िक्रमको लार्ग रु. 50 हजार हवर्नर्ोजन गिरएको छ ।

सामाचजक हवकास


सामाचजक हवकास क्षेत्र अन्िगिि चशक्षा क्षेत्रका हवर्भन्न फरक- फरक कार्िक्रमको लार्ग रु. 18
लाख 40 हजार हवर्नर्ोजन गिरएको छ।



स्वास््र् सम्बन्िी हवर्भन्न कार्िक्रमको लार्ग रु. 10 लाख 93 हजार हवर्नर्ोजन गिरएको छ।



खानेपानी सम्बन्िी हवर्भन्न आर्ोजना र कार्िक्रमको लार्ग 11 लाख ८4 हजार हवर्नर्ोजन
गिरएको छ ।



सं स्कृर्ि प्रवििन अन्िगिि रु. 1 लाख ५7 हजार रकम हवर्नर्ोजन गिरएको छ ।



खेलकुद िथा मनोरञ्जन अन्िरगि गाउँपार्लका स्िरीर् र वडा स्िरीर् खेलकुद र मनोरन्जन
कार्िक्रमको लार्ग रु. 12 लाख 30 हजार हवर्नर्ोजन गिरएको छ ।



लै हिक समानिा िथा सामाचजक समावेशीकरर् अन्िगिि हवर्भन्न कार्िक्रमको लार्ग 12 लाख 50
हजार हवर्नर्ोजन गिरएको छ ।



सामाचजक हवकास अन्िगिि अन्र् हवर्भन्न क्षेत्रहरुमा 1 लाख रकम हवर्नर्ोजन गिरएको छ ।

पुवाििार हवकास


पुवाििार हवकास अन्िगिि हवर्भन्न स्थानीर् सडकहरुको लार्ग 2 करोड 53 लाख 75 हजार
हवर्नर्ोजन गिरएको छ ।



त्र्सैगरी र्सँिाइ आर्ोजनाहरुको लार्ग रु. 7 लाख 50 हजार हवर्नर्ोजन गिरएको छ।



गाउँ कार्िपार्लकाको भवन र्नमािर् स्थल व्र्वस्थापन लगार्ि हवर्भन्न भवन र अन्र् र्नमािर्को
लार्ग रु. 1 करोड ४0 लाख ६३ हजार रुपैर्ाँ हवर्नर्ोजन गिरएको छ।



त्र्सैगरी हवद्युिीकरर्को लार्ग रु. 16 लाख रुपैर्ाँ हवर्नर्ोजन गिरएको छ।

वािावरर् िथा हवपद व्र्वस्थापन


वािावरर् िथा हवपद व्र्वस्थापन अन्िगिि वािावरर् सं रक्षर् क्षेत्रका लार्ग रु. 1 लाख १२
हजार हवर्नर्ोजन गिरएको छ।



गाउँपार्लका क्षेत्रको जलािार सं रक्षर्को लार्ग रु १ लाख छु याइएको छ ।



गाउँपार्लका र्भत्र हुन सक्ने जल प्रकोप र्नर्न्त्रर्को लार्ग रु १ लाख १० हजार हवर्नर्ोजन
गिरएको छ ।



गाउँपार्लका क्षेत्रको फोहोर पदाथिको व्र्वस्थापनको लार्ग रु. 3 लाख १४ हजार रकम
छु याइएको छ।



त्र्सैगरी प्राकृर्िक िथा मानवीर् हवपद व्र्वस्थापनको लार्ग रु. 4 लाख १6 हजार रकम
हवर्नर्ोजन गिरएको छ।

संस्थागि हवकास, सेवा प्रवाह र सुशासन


सं स्थागि हवकास, सेवा प्रवाह र सुशासन िफि कार्ािलर् व्र्वस्थापन गनि कम््र्ुटर हप्रन्टर
फर्नििर िथा सोलार खिरदको लार्ग रु. 26 लाख रुपैर्ाँ हवर्नर्ोजन गिरएको छ ।



कार्ािलर्को सेवा प्रवाहलाई ि ुस्ि दुरुस्ि बनाउन गार्ड मोटरसाइकल जस्िा सवारी सािनको
लार्ग रु ६० लाख हवर्नर्ोजन गरीएको छ ।



गाउँपार्लकामा र्ोजनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन इचन्जर्नर्िरि इचक्वकमेन्ट खरीदको लार्ग
रु १० लाख हवर्नर्ोजन गिरएको छ ।



गाउँपार्लकामा सडक र्ािार्ािलाई सहज बनाउन गाउँपार्लकाकै आफ्नै स्काभेटर खिरदको लार्ग
रु १ करोड २० लाख हवर्नर्ोजन गिरएको छ ।



गाउँपार्लकाको प्रोफाइल स्रोि नक्सा िर्ारी िथा ि्र्ाङ्क सं कलन कार्िको लार्ग रु १० लाख
रुपैर्ा हवर्नर्ोजन गरीएको छ ।



पचन्जकरर् लगार्ि अर्भलेख व्र्वस्थापन कार्िको लार्ग रु १ लाख २७ हजार रुपैर्ा हवर्नर्ोजन
गरीएको छ।



ु ाई सामाचजक पिरक्षर् लगार्िका सुशासन प्रवदिन गने कार्िक्रमहरुको लार्ग रु
साविजर्नक सुनव
5 लाख १४ हजार ३ सर् ६७ रुपैर्ा हवर्नर्ोजन गिरएको छ ।



गाउँपार्लकाका र्नवािचिि पदार्िकारीहरुको क्षमिा अर्भवृद्धी कार्िक्रमको लार्ग रु १ लाख ९०
हजार रुपैर्ा हवर्नर्ोजन गिरएको छ ।

भैपरी आउने पुचजगि


वििमान सं क्रमकालीन अवस्थालाई मध्र्नजर गरी आवश्र्किा अनुसार गाउँकार्िपार्लकाले
अनुमोदन गरी खिि गने गरी रु १0 लाख रकम भै परी आउने पुचजगि चशर्िकमा हवर्नर्ोजन
गिरएको छ।

श्रीमान् सभाध्र्क्ष महोदर्
माननीर् सदस्र् ज्र्हरु
र्सरी आ.ब. 074।७५ को नीर्ि िथा कार्िक्रम र बजेटको उत्तराििमा पुर्गरहँदा बजेट बनाउन सहर्ोग
पुर्ािउनुहन
ु े गाउँ कार्िपार्लका, वडा सर्मर्िका पदार्िकारी ज्र्हरु, राजस्व परामशि सर्मर्ि, स्रोि अनुमान
िथा बजेट सीमा र्निािरर् सर्मर्ि, बजेट िथा कार्िक्रम िजुम
ि ा सर्मर्ि लगार्ि सम्पुर् ि हवर्र्गि सर्मर्िका
पदार्िकारी ज्र्ुहरु, टोल वचस्िस्िरीर् भेला दे चख सहभागी भई आर्ोजना कार्िक्रम छनौटमा प्रत्र्क्ष र
परोक्ष रुपले सकृर् जनसमुदार्, बजेट र्नमािर् प्रकृर्ामा अहोरात्र खहटरहनुभएका कमििारी ज्र्ुहरु लगार्ि
ु न
बजेट र्नमािर् प्रकृर्ामा प्रत्र्क्ष र परोक्ष रुपले सहभागी हुनह
ु े एवम् अमुल्र् सहर्ोग, सद्भाव, सल्लाह
र्दनुहन
ि र्ि हार्दिक आभार व्र्क्त गदिछु ।
ु े सम्पुर्प्र
िन्र्वाद ।

