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1. सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपािी जनताको प्रलतलनलि संस्था संलर्िानसभाबाट संघीय िोकतालन्िक गणतन्ि 

नेपािको संलर्िान घोषणा भई संलर्िान कायावन्र्यनका खालतर स्थानीय तह, प्रलतलनलिसभा तथा प्रदशे 

सभाको लनर्ावचन सम्पन्न पश्चात दशेमा संलर्िानिे पररकल्पना गरेको तीनै तहको सरकारिे पणूवता पाएको छ । 

संघात्मक राज्यमा स्थानीय तहको सरकारको हलैसयतिे पलहिो र्षव अभ्यास र अनुभर् गरी दोस्रो पटकको 

बजटे यस गररमामय सभासमक्ष प्रस्ततु गनव पाउँदा थोरै पररपक्र्ता र िेरै गौरर्को अनुभलूत गरररहकेो छु ।  

2. यस ऐलतहालसक अर्सरमा सर्वप्रथम म दशेको आमिू पररर्तवनका िालग नेपािी जनतािे लर्लभन्न 

कािखण्डमा गरेका ऐलतहालसक जनआन्दोिन, संघषव तथा महान जनयदु्ध िगायत अन्य सबै आन्दोिनमा 

आफ्नो अमलू्य जीर्न उत्सगव गनुवहुने महान ्शहीदहरु प्रलत उच्च सम्मानका साथ हालदवक श्रद्धान्जिी प्रकट 

गदवछु । साथै, घाइते तथा बेपत्ता नागररकहरुप्रलत उच्च सम्मान प्रकट गदवछु । राजनीलतक-सामालजक 

पररर्तवनमा नेततृ्र्दायी भलूमका लनर्ावह गने सबै अग्रजहरुप्रलत आदरभार् प्रकट गदवछु ।  

3. स्थानीय तहको गठन पश्चात संघीयता कायावन्र्यन र िोकतन्ि संस्थागत हुनुका साथै जनप्रलतलनलिहरु मार्व त 

स्थानीय स्तरको मागमा आिाररत लर्कास र शासन संचािनमा जनता आरै् प्रत्यक्ष सहभागी हुने अर्सर 

प्राप्त भएको छ। हाम्रो िालग संघीयता र स्थानीय तहको सरकार कायावन्र्यन अभ्यासका दृलिकोणिे केही 

नयाँ छ भने प्रारलम्भक चरण भएकाि ेसबै स्थानीय सरकारका सबै संयन्िहरु पररपणूव नभएको अर्स्था छ । 

यसथव, हाम्रो र्तवमान जलटि एर्ं चनुौलतपणूव भएता पलन लर्गत गौरर्पणूव छ, र हाम्रो भलर्ष्य उज्र्ि र 

सम्भार्नायकु्त छ । लर्गतको केन्रीकृत र एकात्मक शासन व्यर्स्थािे लसजवना गरेका सबै प्रकारका 

असमानता, उलत्पडनहरुको अन्त्य गद ैसबैको समान र अथवपणूव सहभालगता सलुनलश्चत गरी लदगो, र्रालकिो 

आलथवक र्लृद्धका साथ आलथवक लर्कास गद ै सबै नेपािी जनताको महुारमा खशुी ल्याउने नेपािको 

संलर्िानको अलभि परूा गनुवछ । यसका िालग स्थानीय तहको सरकारको भलूमका अत्यन्त महत्र्पणूव हुने मिैे 

ठानेको छु । हाम्रो लर्कासका िालग हामी आरै्िे नै छनौट र कायवन्र्यन गनव संर्िैालनक रुपमा अलिकार 

सम्पन्न भएकाि ेपलन स्थानीय तहको सरकार सािन स्रोत सम्पन्न बनाउन आर्श्यक छ । सरुुर्ातीको चरण 

भएकािे नर्ीनतम ्सोचँ र अलिकतम ्प्रयासिे स्थानीय तहको जग बलियो बनाउने लर्शषे अर्सरको रुपमा 

पलन लिएको छु ।  
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अध्यक्ष महोदय,  

4. नेपािको संलर्िान लनमावण, कायावन्र्यनका साथै स्थानीय तहको लनर्ावचनि े नेपािी जनतािाई स्थानीय 

तहको शासन संचािन तथा लर्कास लनमावणमा प्रत्यक्ष रुपमा आरै् सहभागी हुन पाउने गरी ऐलतहालसक 

रुपमा अझ बढी अलिकार सम्पन्न बनाएको छ । यस मानेमा राजनैलतक क्षेिमा हामीिे ऐलतहालसक र्ड्को 

मारेका छौं । राजनीलतक प्रणािीप्रलत नागररकको भरोसा पनुस्थावलपत भएको छ । अबको बाटो जनचाहना 

अनरुुपको लर्कास लनमावण र लदगो, र्रालकिो र तीव्र आलथवक र्लृद्ध र समतामिूक लर्तरण सलहतको 

आलथवक लर्कास गरी दशेिाई समनु्नत बनाउनु हो । यो समयिाई आलथवक–सामालजक रुपान्तरणको 

अर्सरको रुपमा सदपुयोग गरी संलर्िान र जनचाहना अनरुुप आत्मलनभवर र स्र्ािीन अथवतन्ि लनमावण गन े

स्र्स्थ प्रलतस्पिावत्मक अथव व्यर्स्था हाम्रो प्रस्थान लबन्द ुहो भने समाजर्ाद उन्मखु अथवतन्ि हाम्रो गन्तव्य हो 

।  

5. नेपािको संलर्िानिे लनलदवि गरेका मौलिक हक, राज्यका लनदशेक लसद्धान्त र नीलतहरु, चौिौं आर्लिक 

योजनाि े पररिलक्षत गरेका उद्दशे्यहरु तथा लदगो लर्कासका िक्ष्यहरु हालसि गरी सन ् २०३० सम्म 

नेपाििाई मध्यमस्तरीय आय भएको मिुुकमा स्तरोन्नलत गने मिुकुको िक्ष्यिाई आिार मानी यस 

गाउँपालिकामा पलन स्थानीय माटो सहुाउँदो गरुुयोजना तजुवमा सोको मलू्य मान्यता र प्रथालमकता बमोलजम 

बजटे तथा योजना लनमावण गदै सोहीअनरुुपको बजटे चाि ुआलथवक र्षवमा लर्लनयोजन गररएको छ ।  

6. उलचत मापदण्ड, प्रलिया र योजना नबनाई हचरु्ामा बजटे बाँडर्ाँड गनव खोज्दा िलक्षत समहू, कायविम, 

प्रर्द्धवनात्मक कायविमहरुबाट अपेलक्षत नलतजा हालसि गनव नसलकने यथाथव हाम्रो लर्गतको तीतो अनभुर् छ । 

बजटेको र्स्तगुत लर्लनयोजन र प्रभार्कारी कायावन्र्यनका िालग राजनीलतक लस्थरता, व्यर्सालयक 

कमवचारीतन्ि र सहयोगी समाज लनमावण आर्श्यक दलेखन्छ । प्राकृलतक स्रोत सािनको प्रचरुता, कृलष, 

पयवटन, व्यापारको अलिक सम्भार्ना बोकेको यस गाउँपालिकामा आलथवक समलृद्ध र लर्कासका थपु्र ै

सम्भार्नाहरु रहकेा छन् ।  
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अध्यक्ष महोदय,  

7. यी सम्भार्नाहरुिाई मतूवरुप लदन यस गाउँपालिकाको अथवतन्िमा दलेखएका मिूभतू चुनौलतहरु यस प्रकार 

प्रस्ततु गरेको छुुः  

(क)  स्थानीय तहको सरकार कायावन्र्यन   

िामो समयदलेख एकात्मक र केन्रीकृत राज्य प्रणािीको अभ्यास भईरहकेो अर्स्थामा संघीयता र 

स्थानीय तहको सरकार नौिो प्रयोग हो । नर्गलठत गाउँपालिकाको संस्थागत, प्रालर्लिक र स्रोत 

पररचािन क्षमता र्लृद्ध गन ेतथा परू्ाविार लनमावणको िालग आर्श्यक आन्तररक स्रोतको व्यर्स्था र 

सन्तिुन गने कायव हाम्रो िालग लनकै चनुौलतपणूव छ । 

 (ख) कायावन्र्यन क्षमता र्लृद्ध  

यस गाउँपालिका लभि सञ्चािन हुने लर्कास आयोजनाहरुको कमजोर तयारी र व्यर्स्थापकीय 

क्षमता, लनमावण व्यर्सायीको कमजोर लर्त्तीय र प्रालर्लिक क्षमता, काननूी, नीलतगत र प्रलियागत 

जलटिताका कारण आयोजनाहरु तोलकएको समय लसमालभि सम्पन्न हुन नसक्ने तथा आयोजना 

कायावन्र्यनमा संिग्न सरोकारर्ािाहरुको काम गन ेउत्साहमा कमी, नलतजा प्रालप्त प्रलतको उदालसनता 

र समग्र मानर्ीय क्षमताको कमीका कारण कायावन्र्यन क्षमता कमजोर हुने दलेखन्छ । तसथव, 

संरचनागत अन्यौिता हटाएर लर्लनयोजन, अनुगमन र व्यर्स्थापनमा प्रभार्काररता ल्याई िक्ष्य 

बमोलजम कायवसम्पादन गनुव चनुौलतपणूव छ ।  

(ग) आन्तररक उत्पादन र उत्पादकत्र् र्लृद्ध  

स्थानीय माटो र हार्ापानी सहुाउँदो उत्पादनका सािनहरुमालथ उत्पादक शलक्तको पहुचँ र्लृद्ध गरी 

सार्वजलनक, लनजी र सहकारी क्षेिको िगानी सहकायवबाट उत्पादकत्र् र उत्पादन र्लृद्ध गनुवपने 
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चनुौलत छ । उत्पालदत र्स्तकुो उलचत बजार व्यर्स्थापनका माध्यामबाट आन्तररक तथा बाह्य बजार 

सलुनलश्चत गनुव अको चनुौलत रहकेो छ । 

(घ)  औपचाररक अथवतन्िको लर्कास  

आलथवक क्षेिको ठूिो लहस्सा औपचाररक क्षेिभन्दा बालहर रहकेो कारण अथवतन्िको र्ास्तलर्क 

पलहचान गनव गाह्रो छ । बैंक तथा लर्त्तीय संस्थाहरुको स्थापना हुन नसकेको अर्स्थामा सबै आलथवक 

कारोर्ारहरुिाई औपचाररक दायरामा ल्याई सबै आलथवक कारोबारहरु बैलकङ प्रणािी मार्व त् गने 

कायव चनुौलतपणूव छ ।  

(ङ) सार्वजलनक लनमावणको गणुस्तरीयता र संरक्षण 

सार्वजलनक लनमावण कायवको सकु्ष्म सपुररर्के्षण, लनमावण व्यर्सायीहरुको कमजोर क्षमता र सघन 

अनगुमनको अभार्मा लनमावण भएका संरचनाहरु छोटो समयमा नै जीणव र िथालिङ्ग हुने गरेका छन ्

। सार्वजलनक लनमावणको गणुस्तर कमजोर रहकेो अर्स्थामा यसमा सिुार गरी सार्वजलनक लनमावणको 

गणुस्तर र्लृद्ध गनुवपने र दोहोरो खचव रोक्नपुने र लनलमवत सार्वजलनक सम्पतीको उलचत उपयोग र 

संरक्षण कायव चनुौलतपणूव छ ।  

(च) सचूना तथा सञ्चार प्रलर्लिको लर्कास 

भौगोलिक लर्कटताका साथै सचूना तथा सञ्चारको पहुचँ नभएकाि ेलर्कास लनमावण, कायावन्र्यन, 

आपसी समन्र्य, सेर्ा प्रर्ाहका िममा असहजता पैदा हुनकुा साथै िागत समय र स्रोत महगँो पनव 

जान्छ । गाउँपालिकालभिका सबै जनताि ेसचूना तथा सञ्चारमा सहज रुपमा पहुचँ स्थालपत गनवका 

िालग आर्श्यक सचूना तथा सञ्चार प्रलर्लिहरुको परू्ाविारहरुको लनमावण र लनजी क्षेििाई आकषवण 

गन ेकायव पलन चनुौलतपूणव छ । 

(छ) सुशासन अलभर्लृद्ध  
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सबै र्गव के्षिको अथवपणूव सहभालगता, काननूको पररपािना, सेर्ा प्रर्ाहमा प्रभार्काररता, सदुृढ र 

सक्षम संस्थागत सुशासन कायम गरी सेर्ा प्रर्ाहमा प्रभार्कारीता ल्याउने तथा व्यर्सालयक 

कमवचारीतन्ि र सहयोगी समाजको लनमावण गने कायव चनुौलतपणूव छ ।  

अध्यक्ष महोदय,  

8. हाम्रा साम ुमालथ उलल्िलखत जस्तै थपु्र ैचनुौलतहरु रहतेा पलन बलियो नेपािको जगको रुपमा रहकेो स्थानीय 

तहिाई मजबटु बनाउन आम जनताको उल्िेख्य तत्परता र सहभालगता, झारा प्रथा तथा मरुा पररचािन 

िगायतका प्रचरु सम्भार्नाहरुको पररचािन मार्व त समदृ्ध भमूे लनमावण गरी यहाँका नागररकको जीर्नस्तरमा 

गणुस्तरीयता ल्याउने अर्सर प्राप्त भएको छ । लर्द्यमान अर्सरहरुको सदपुयोग र चनुौलतहरुको सामना गन े

गरी आलथवक र्षव २०७५।०७६ को र्ालषवक बजटे तथा कायविम तयार गररएको छ। यो बजटेका उद्दशे्यहरु 

यसप्रकार प्रस्ततु गरेको छुुः  

• गाउँपालिकाबाट प्रर्ाह हुने सेर्ामा आम जनताको पहुचँ स्थालपत गरी सशुासन प्रर्द्धवन गने,  

• स्थानीय तहको सरकारको प्रभार्काररता अलभर्लृद्ध गरी संलर्िान कायावन्र्यनमा सहयोग गन,े 

• आलथवक सामालजक लर्कासका संभार्नाहरुको खोजी गरी कायावन्र्यनको उपयकु्त व्यर्स्था 

लमिाउने, 

• स्थानीय स्रोत सािनको समलुचत पररचािन मार्व त लदगो, समार्ेशी र उच्चदरको आलथवक र्लृद्ध 

हालसि गने, 

• आलथवक स्थालयत्र् कायम गने तथा िगानीको र्ातार्रण लनमावण गन,े  

9. यी उद्दशे्यहरु हालसि गनवको िालग आलथवक र्षव २०७५।०७६ बजटेका प्राथलमकताहरु दहेाय बमोलजम 

लनिावरण गररएको छुः 
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• कृलषको आिलुनकीकरण, व्यार्सायीकरण र यालन्िकरण 

• संघीयता कायावन्र्यन 

• उत्पादन र उत्पादकत्र् र्लृद्ध, 

• सहकारी र रोजगारी प्रर्द्धवन 

• पयवटन परू्ाविारको लर्कास र प्रर्द्धवन 

• सचूना तथा संचार प्रलर्लिको लर्कास र गणुस्तर,  

• स्थानीय सडकको लनमावण र स्तरोन्नलत, 

• िघ ुतथा साना जिलर्द्यतु उत्पादन, प्रसारण र लर्तरण, 

• शहरी लर्कास 

• लशक्षा, स्र्ास्थ, खानेपािी र सरसर्ाई  

• िैंलगक समार्ेशीकरण, िलक्षत समहू लर्कास कायविम, 

• र्न तथा भ–ूसंरक्षण, जिर्ाय ुपररर्तवन अनकूुिन । 

• संस्थागत लर्कास तथा शासकीय सिुार । 

अध्यक्ष महोदय, 

10. अब लयनै चनुौलत, उद्दशे्य र प्राथलमकताको सेरोरे्रोमा रहरे तयार गररएको आगामी आलथवक र्षवको बजटे 

तथा कायविमहरु दहेाय बमोलजम प्रस्ततु गररएको छ । 

संघीयता कायायन्ियन 

11. नेपािको संलर्िानमा व्यर्स्था भएबमोलजम स्थानीय तहको सरकारिे कायवपालिकीय, व्यर्स्थापकीय र 

न्यायपालिकीय हलैसयत प्राप्त गरेको अर्स्थामा गाउँ गाउँमा लसंहदरबारको अलिकार स्थानान्तरण भएको छ। 

स्थानीय तहिे सेर्ा प्रर्ाह र लर्कास लनमावणका कायवहरु आर्ैं  सञ्चािन गनव सक्ने अर्स्थाको लसजवना गनव 
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संघीय सरकार र प्रदशे सरकारिे अन्तर स्थानीय तह लर्त्तीय हस्तान्तरण अन्तगवत लर्त्तीय अनदुान र सुःशतव 

अनदुान प्रदान गरेको छ । सालर्कमा लर्षयगत मन्िाियहरुबाट सम्पादन भइरेहका तर नेपािको संलर्िानको 

अनसुचूी - ८ मा व्यर्स्था भएका अलिकांश कायवहरु स्थानीय तहबाटै संचािन हुने गरी स्रोत उपिब्ि 

गराईएकोमा सोही अनरुुप बजटे लर्लनयोजन भएको छ । संघबाट लशक्षा, स्र्ास््य, िघ ुजिलर्द्यतु, मलहिा 

तथा बािबालिका, पश ुर कृलष क्षेिको चाि ुप्रकृलतको रू. ९ करोड ९८ िाख सुःशतव अनदुानको रुपमा 

अनदुान प्राप्त भएको छ भने प्रदशेबाट बहुउद्दशे्यीय सभागहृ तथा खिेमदैान लनमावणका िालग रु. ९६ िाख 

सुःशतव अनदुान प्राप्त भएको छ । यसै गरी बहुके्षिीय पोषण कायविम अन्तगवत १४ िाख १३ हजार रकमको 

सलुनलश्चतता भएको छ ।  सुःशतव अनदुान सलहत प्राप्त कायविमिाई सोही लियाकिाप अनसुार कायवयोजना 

बनाई गाउँ कायवपालिका तथा सम्बलन्ित लर्षयगत शाखा तथा इकाईबाट कायावन्र्यनमा ल्याउन े व्यर्स्था 

गररएको छ । 

आमथयक मिकास 

कृमष उत्पादकत्ि िृमधिः भूमेको समृमध 

12. कृलष पेशािाई सम्मानजनक पेशाको रुपमा लर्कास गरी आय तथा रोजगारी लसजवना, लदगो र सन्तलुित 

लर्कास, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र कृलष क्षेिको रुपान्तरणबाट आलथवक समलृद्धका िालग कृलष क्षेिमा पयावप्त 

िगानी गररनेछ । लनर्ावहमखुी कृलष प्रणािीिाई व्यर्सालयक एर्ं प्रलतस्पिावत्मक कृलष प्रणािीमा रुपान्तरण 

गरी लदगो कृलष लर्कासको माध्ययमबाट जीर्नस्तरमा सिुार ल्याउन स्थानीय आर्श्यकता र सम्भाव्यता 

अनरुुप कृलष क्षेिको लर्लर्लिकरण र व्यर्सालयकरणमा जोड लदइनेछ ।  

13.  प्रमखु बािीहरुको उत्पादनमा आत्मलनभवर हुने नेपाि सरकारको नीलतिाई आत्मसात गद ैथोपा तथा कुिो 

लसंचाई, मिखाद, बीउ लबजनको उपिब्ितामा सिुार गररनेछ । माररङ बहुउद्दशे्यीय कृलष अनसुन्िान केन्रको 

व्यर्स्थापन तथा स्तरोन्नलतका िालग रु. २५ िाख रकम लर्लनयोजन गररएको छ ।  
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14. संलर्िान प्रदत्त खाद्य सम्बन्िी अलिकारिाई सलुनलश्चत गद ै कृलष उत्पादन र उत्पादकत्र् र्लृद्ध गने तथा 

आिारभतू खाद्य र्स्तकुो उत्पादनमा आत्मलनभवरता हालसि गनव कृलष प्रसार तथा बािी लर्कास कायविम 

मार्व त माटो पररक्षण र कृलष ल्याब, नसवरी उत्पादन, संकिन केन्र कायविम सञ्चािन गररनेछ । 

सहुलियतपणूव कृलष ऋणको व्यर्स्था, एक घर एक करेसाबारी, नमनूा कृलष र्मव सञ्चािन िगायतका 

कायविमहरु िाग ूगररनेछ । समग्र कृलष क्षेितर्व का कायविमहरुको िालग रू. एक करोड ४७ िाख रकम 

लर्लनयोजन गररएको छ । 

15. लनजी, सरकारी र सहकारी साझदेारीको अर्िारणा अनरुुप कृलष क्षेिको लर्लर्लिकरण र व्यर्सालयकरणका 

िालग कृलष लर्कास कायविमहरु सञ्चािन गररनेछ । कृलष तथा पश ुबीमा कायविमिाई प्रभार्कारी बनाउन 

आर्श्यक पहिकदमी र व्यर्स्था गररनेछ । प्राङ्गाररक मि लनमावणिाई व्यर्लस्थत गरेर अर्गयायमनक 

उत्पादनिः भूमेको पमहचान भन्ने नारा कायवन्र्यनका िालग अग्यावलनक उत्पादन लनयावत प्रर्द्धवनमा जोड 

लदइनेछ । यसका िालग आर्श्यक बजटे लर्षयगत शाखा तथा इकाईबाट कायावन्र्यन हुने व्यर्स्था लमिाइएको 

छ ।  

16. भौगोलिक पररर्शे, तिुनात्मक िाभ र बािी लर्शेष अनुसारको कृलष उत्पादन क्षेिहरु मार्व त कृलष उपज 

उत्पादन, भण्डारण, प्रशोिन र बजारीकरणका िालग यस गाउँपालिका अन्तगवत खाबाङ बगरमा चािु 

आलथवक र्षवमा लनलमवत कृलष उपज संकिन तथा प्रर्द्धवन केन्रिाई सञ्चािनमा ल्याइनेछ । यस र्षव चनुबाङ 

गरैीगाउँ बजारमा एक कृलष उपज संकिन तथा प्रर्द्धवन केन्र स्थापनाको िालग रु. १२ िाख लर्लनयोजन 

गररएको छ।  

17. कृलषको अलभन्न अङ्गको रुपमा रहकेो पश ुस्र्ास््य र लनयमन, प्रजनन र प्रसार कायविमिाई लनयलमत रुपमा 

बढार्ा लदन र नश्ल सिुार िगायत पश ुसेर्ा तर्व को कायविमका िालग रु. ४० िाख बजटे लर्लनयोजन गररएको 

छ ।  
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18. कृलषको प्रमखु आिार लसंचाई भएकोिे लसंचाई आयोजना संचािनको िालग जनसंख्या र भौगोलिक 

अर्स्था तथा आर्श्यकताको आिारमा बजटे लर्लनयोजन गररएको छ । यसको िालग रू. ४४ िाख ४७ 

हजार  रकम छुट्याइएको छ । 

 

उद्योगको स्थापनािः रोजगारी र समृमधको सम्भािना 

19. औद्योलगक क्षेिमा बाह्य िगानी बढाउन स्थानीय स्रोत सािन र कच्चा पदाथवमा आिाररत तत्काि रोजगारी 

लसजवना गन े उद्योगिाई प्रोत्साहन गररनेछ। जसका िालग सार्वजलनक लनजी साझदेारी अनसुार उद्योग क्षेि 

लर्कासका िालग परू्ाविार तयारीका िालग आर्श्यक बजेट व्यर्स्था गररएको छ । घरेि ुतथा साना उद्योग 

प्रर्द्धवन तथा र्ातार्रण लनमावणका िालग रु. १० िाख लर्लनयोजन गररएको छ ।  

20. उद्यम लर्कास प्रर्द्धवन र स्थानीय उत्पादनको मलू्य स्थानान्तरण र्ा अन्य सम्भार्नायकु्त के्षिमा उद्योग 

स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रलतर्देन बमोलजम ठोस कदम चालिनेछ । जसका िालग आर्श्यक रकम 

समते लर्लनयोजनको व्यर्स्था लमिाएको छु ।  

पययटन के्षत्रको पमहचानिः संस्कृमत संरक्षणमा हाम्रो अमभयान  

21.  कृलिम तथा ऐलतहालसक पयवटन लर्कासका िालग पयवटन परू्ाविार लनमावण र प्रर्द्धवनको क्षेिमा आर्श्यक बजटे 

व्यर्स्था गररएको छ । ऐलतहालसक, िालमवक, साँस्कृलतक, परुातालत्र्क र प्राकृलतक सम्पदाहरुको पलहचान, 

अध्ययन, संरक्षण, प्रर्द्धवन एर् ं प्रचार-प्रसार मार्व त पयवटन प्रर्द्धवनमा जोड लदइनेछ। स्थानीय भाषा 

संस्कृलतको अध्ययन, पलहचान, संरक्षण र संर्द्धवनका िालग सरोकारर्ािा लनकायहरुसँग आर्श्यक पहि 

गररनेछ।   

22. भमूे नाच, पैसेरु नाच, ढङ्ग ेनाच, नचारु, मयरु नाच िगायतका मौलिक, ऐलतहालसक र साँस्कृलतक महत्र् 

बोकेका नाच, बाजागाजा, मठमलन्दर, चचव, भाषा, सालहत्यजस्ता क्षेिको संरक्षणका साथै संस्कृलतको 
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पसु्तान्तरण प्रर्द्धवन िगायतका समग्र संस्कृलत प्रर्द्धवन शीषवकमा रु. २४ िाख ८० हजार बजटे लर्लनयोजन 

गररएको छ। 

23.  साथै, कृलिम पयवटकीय संरचनाको समते लनमावण गने कायविाई अगालड बढाइने छ। युद्ध पयवटन प्रर्द्धवनका 

िालग यस र्षव महत यदु्ध स्माररका सदुृढीकरणका िालग रु. १० िाख, चनुबाङ भरेीडाँडा गणतन्ि 

संग्रहाियिाई रु. १० िाख,गरुरल्िा पदमागव स्तरोन्नलतका िालग रु. ५ िाख, शलहद र्ास ु स्मलृत नमनूा 

लर्द्याियिाई संग्रहाियको रुपमा लर्कास गनव रु. ५ िाख र आलदर्ासी जनजालत संग्रहाियको सदुृढीकरणको 

िालग रु. ५ िाख रकम लर्लनयोजन गररएको छ ।  चनुबाङ भरेीडाँडा गणतन्ि संग्रहािय र महत यदु्ध 

स्माररकाको लर्कासमा स्थानीय िगानीका साथै संघ तथा प्रदशे तहमा समेत आर्श्यक योजनाका िालग प्रदशे 

सरकार तथा संघीय सरकारिाई अनरुोि गररनेछ । पयवटन क्षेिको प्रर्द्धवनात्मक कायविममा िालग रु. १२ िाख 

रकम लर्लनयोजन गररएको छ ।  

गाउँ गाउँमा सहकारीिः घरघरमा भकारी 

24. सहकारीको प्राचीन रुप अमवपमव र झारा प्रथा अथावत सामलूहक लर्कासमा स्र्तुःस्रू्तव सहभागी भ ैगरैमौलरक 

रुपम ैलदगो लर्कासमा टेर्ा पुयावउने लकलसमिे उदाहरणीय काम गरेका गाउँ/टोि/संस्थाहरु मध्येबाट उत्कृि 

एक गाउँ/टोि/संस्थािाई प्रत्येक र्षव प्रोत्साहन तथा अनुभर् आदानप्रदानका िालग आर्श्यक बजटेको 

व्यर्स्था गररएको छ। 

25. सबै सहकारी संस्थाहरुिे स्थानीय सम्भार्ना अनसुार उत्पादन तथा उद्योगहरुमा एक सहकारी मखु्य 

लचनारीको अर्िारणा अनसुार काम गनुवपने व्यर्स्था गररनेछ । उत्पादन गररएका उत्पादनहरुिे उलचत मलू्य 

प्राप्त गनव सक्ने गरी मखु्य मखु्य बजारहरुमा सहकारी बजारहरुको लर्कास गररनेछ । सहकारी क्षेििाई प्रर्द्धवन 

गद ै रालष्िय लर्कासमा अत्यालिक पररचािन गने नेपािको संलर्िानमा व्यर्स्था भएको राज्यको नीलत 

अनरुुप सहकारी संस्थाहरु प्रर्द्धवन तथा क्षमता लर्कास र उत्पादन प्रर्द्धवनका िालग रू. २५ िाख लर्लनयोजन 

गररएको छ । सहकारीमा आिाररत उत्पादन प्रर्द्धवनका िालग समते आर्श्यक बजटे व्यर्स्था गररएको छ ।  
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26. लर्त्तीय साक्षरता मार्व त सहकारी चेतनाको अलभर्लृद्ध गने र सहकारी संस्थाहरुको संचािनको िालग ज्ञान र 

सीप लर्कास गदै बचत गने बानीको लर्कास गनव जानकारीमिूक एर्ं सचेतनामिूक लियाकिापहरु 

सञ्चािन गररनेछ । यसको िालग रू. ५ िाख लर्लनयोजन गररएको छ ।  

 

मदगो पूिायधारिः गजणस्तरीय जीिनको आधार 

स्थानीय सडक  तथा पजि 

27. अन्तर गाउँपालिका, अन्तर र्डा र अन्तर गाउँसम्म सडक संजाि लर्स्तारका िालग सडक नपगुकेा 

ठाउँहरुमा नयाँ ि्याक खोलिने छ। गाउँपालिका क्षेिलभिका मखु्य सडक र सहायक सडकहरुको लनमावण, 

ममवत र स्तरोन्नलतका िालग लर्शषे पहि गररनेछ । ग्रामीण सडक यातायातिाई लनरन्तर सचुारु गनव लनयलमत 

सडक ममवत गनुवका साथै गाउँपालिकामा भएको हभेी इक्र्ीपमने्टहरुिाई तयारी अर्स्थामा रालखनेछ ।  

स्थानीय सडक तथा साना पिु लनमावणका िालग रु. २ करोड ३५ िाख पचासी हजार रकम लर्लनयोजन 

गररएको छ ।  

28. आलथवक र्षव २०७५।०७६ मा गरुुयोजनाको प्राथलमकता तथा आर्श्यकताका आिारमा गाउँ 

कायवपालिकाबाट लनणवय गरी थप सडक पिु तथा झोिुङ्गे पिु लनमावणको िालग सम्बलन्ित लनकायमा पहि 

गररनेछ । 

भूमेको मदयािोिः उजायको उज्यािो 

29. लनलमवत िघ ु तथा साना जिलर्द्यतु आयोजनाहरुिाई व्यर्लस्थत गररनेछ ।  सम्भार्नाका आिारमा 

आन्तररक तथा अन्तर स्थानीय तहबीच िगानीको र्ातार्रण लनमावण गरी उजाव क्षेििाई शलक्त र अथवको 

स्रोतको रुपमा लर्कास गनव आर्श्यक पहि गररनेछ । जिलर्द्यतु लर्कासिाई  



13 
 

30.  भमू ेगाउँपालिकाभर उत्पालदत साना तथा िघ ुजिलर्द्यतुहरुिाई एकीकृत गरी एउटै लर्द्यतु प्रसारण िाइन 

मार्व त गाउँपालिकाभर एकैपटक उज्यािो बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गनव आर्श्यक बजटे लर्लनयोजन 

गररएको छ ।  

बमियो भिन, व्यिमस्थत शहरिः नमूना भूमेको रहर  

31. सामालजक, साँस्कृलतक तथा ऐलतहालसक पलहचान नमलेटने गरी ग्रामीण र्स्तीिाई व्यर्लस्थत 

बसोबासयकु्त गलतलशि शहरमा रुपान्तरण गररनेछ । गाउँपालिकालभि रहकेा सबै घरहरुको त्यांक 

संकिन तथा र्गीकरण कायव तीब्र रुपमा अलघ बढाउने कायवका िालग आर्श्यक बजटे लर्लनयोजनको 

व्यर्स्था गररएको छ । शहरी लर्कास तथा भर्न लनमावण सम्बन्िी मापदण्ड स्थानीय पररर्शेका 

आिारमा कडाइका साथ कायावन्र्यन गररनेछ ।  

सामामजक मिकास 

गजणस्तरीय मशक्षामा िगानीिः मदगो समृमधको मनशानी 

32. लनरन्तर लशक्षा, सबैका िालग लशक्षा कायविमिाई लनरन्तरता लददँ ै शलैक्षक क्षेिको गणुस्तरका िालग 

समयसापेक्ष गणुस्तर कायम गनव सचूना तथा संचार प्रलर्लि (ICT) परू्ाविारमा जोड लदइनेछ । 

सामदुालयक केन्रिाई ICT परू्ाविार सलहतको शलैक्षक सूचना केन्रको रुपमा लर्कास गनव आर्श्यक 

व्यर्स्था गररएको छ । गणुस्तरीय लर्द्यािय तथा लसकाइ केन्रहरुिाई प्रोत्साहन र परुस्कारका साथै 

गणुस्तरहीन संस्थािे लनलश्चत समयलभि सिुार गनव नसके अन्यमा समालहत गने तथा अनदुानको कटौती 

गन ेनीलत अर्िम्बन गररनेछ ।  

33. सामदुालयक लर्द्याियहरुमा शलैक्षक गणुस्तर अलभर्लृद्ध गरी व्यापक सिुार गनव लर्द्यािय क्षेि सिुार 

योजनािाई प्रभार्कारी कायावन्र्यन गररनेछ । माध्यालमक लर्द्याियिाई नमनूा लर्द्यािय लनमावणको 

िालग भौलतक संरचना लनमावण, मेशीनरी औजार खररद, सलुर्िायकु्त शौचाियको लनमावण, पसु्तकािय 

स्थापना, कम््यटुर लशक्षा, प्रयोगशािाको व्यर्स्थाका िालग आर्श्यक बजटे लर्लनयोजन गररनकुा साथै 
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थप व्यर्स्थापनका िालग अन्य सरोकारर्ािा लनकाय तथा संघसंस्थाहरुसँग समन्र्य गररनेछ। नमनूा 

लर्द्यािय लनमावण कायविमिाई लनरन्तरता लदइनेछ । जसका िालग समग्रमा रु. ८० िाख रकमको व्यर्स्था 

गररएको छ ।  

स्िास््य सेिा 

स्िास््यमा िगानीिः सजरमक्षत भमिष्य र मदगो मजन्दगानी 

34. कुनै पलन नागररकिे आलथवक अभार्मा आिारभतू स्र्ास््य उपचारबाट बलञ्चत हुनपुने अर्स्थािाई 

अन्त्य गनव आगामी तीन र्षवलभि सबै गाउँर्ासीिे स्र्ास््य बीमा गने िक्ष्य सलहत स्र्ास््य बीमा 

योजना कायावन्र्यनमा ल्याउन अलत लर्पन्न र्गवको स्र्ास््य लबमाका िालग आर्श्यक बजटे 

लर्लनयोजनको व्यर्स्था गररएको छ । गाउँपालिकाका सबै र्डाहरुमा लनुःशलु्क स्र्ास््य लशलर्र 

सञ्चािन, प्रसलुत गहृको स्तरीकरण, व्यर्स्थापन र  गाउँघर लक्िलनक संचािन तथा व्यर्स्थापन 

िगायतका स्र्ास््य लर्शेष कायविमहरुिाई लर्शेष जोड लदइनेछ । स्र्ास््य संस्थामा प्रसलुत गराएमा 

न्यानो झोिाका साथ ैपोषण झोिा समते उपिब्ि गराइनेछ ।  समग्र स्र्ास््य के्षिका िालग सशतव अनदुान 

बाहके रु. ४ करोड ६ हजार बजटे लर्लनयोजन गररएको छ। 

35. आगामी आलथवक र्षवमा स्र्ास््य सेर्ाको पहुचँ नपगुकेा र्डा तथा टोिहरुमा सामदुालयक स्र्ास््य इकाई 

स्थापनाको व्यर्स्था लमिाइनेछ ।   

यजिा, खेिकूद तथा मनोञ्जन  

36. यरु्ाहरुिाई गाउँपालिकाको Youth Think Tank को रुपमा लर्कास गनव गाउँपालिकामा यरु्ा लर्कास 

केन्र स्थापनािाई प्राथलमकता लदइनेछ । युर्ाको लर्कासको िालग गणुस्तरीय र व्यर्सालयक लशक्षा, 

रोजगारी, उद्यमशीिता र सीप लर्कास, यरु्ा स्र्ास््य र सामालजक सरुक्षा, पररचािन, सहभालगता र 

नेततृ्र् लर्कासका साथसाथै खिेकूद र मनोरञ्जन क्षेिसँग सम्बलन्ित कायविम कायावन्र्यनमा ल्याइनेछ 

। खिेकूद क्षेिको प्रर्र्िन गनव र्डा स्तररय खेिकूद आयोजना, गाउँ स्तरीय खेिकूद लटम पररचािन र 
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सीप लर्कास, गाउँ लर्ल्ड लनमावण, खेिकूद सामग्रीको व्यर्स्था गनव यरु्ा तथा खिेकूद मनोरञ्जनका 

िालग समग्र रुपमा रू. ५१ िाख ८४ हजार रकम लर्लनयोजन गररएको छ । 

 

सफा र शजध खानेपानीिः सरसफाइ गने हाम्रो बानी  

37. आगामी २०७८ सम्म पूणव सरसर्ाइयकु्त गाउँपालिका लनमावण गनव भमू ेगाउँपालिकाको ५ र्ष ेरणनीलतक 

सरसर्ाइ कायवयोजना कायावन्र्यनका िालग आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था गररएको छ। पूणव सरसर्ाईयकु्त 

र्डा घोषणा गने अलभयानका िालग कायविम प्रभार्कारी ढङ्गिे अगाडी बढाइनेछ। सरसर्ाई र 

र्ोहरमिैा तथा ढि व्यर्स्थापनका िालग घरघरमा कुलहने र नकुलहने र्ोहोर र्गीकरण गरी संकिन र 

व्यर्स्थापनका िालग सरसर्ाई अलभयान सञ्चािन र सार्वजलनक स्थि तथा लर्द्याियहरुमा शौचािय 

लनमावण र र्ोहर व्यर्स्थापनका िालग आर्श्यक सामग्रीहरुको लनुःशलु्क लर्तरणको व्यर्स्था लमिाइएको 

छ ।  

 

िैंमगक समानता र सामामजक समािेशीकरण  

38. मलहिा, बािबालिका, अपांग, आलदर्ासी जनजाती, दलित, ज्येष्ठ नागररक र लर्पन्न र्गव के्षि िगायत 

लपछलडएको र्गव समदुायको उत्थानको िालग सामालजक लर्कास शाखाबाट सञ्चािन हुने गरी सामालजक 

समार्शेीकरण तथा सशलक्तकरण कायविमका िालग रकम लर्लनयोजन भएको छ । यसबाट सशक्तीकरण, 

क्षमता लर्कास, परू्ाविार लनमावण िगायतका िलक्षत र्गवसँग सम्बलन्ित योजना र कायविम 

कायावन्र्यनको िालग मलहिा, बािबालिका, अपांग, जनजाती, दलित, ज्येष्ठ नागररक, लर्पन्न र्गवको 

िालग िलक्षत समहू लर्कास कायविमको प्राथलमकताका आिारमा िाभालन्र्तको सलुनलश्चतता गराईनेछ । 
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िातािरण तथा मिपद् व्यिस्थापन 

िन तथा भू-संरक्षण र जिाधार संरक्षण 

39. "सर्ा र हररयािीुः समदृ्ध भमूे" नारािाई साथवक तलु्याउन "एक घर दश र्िरू्ि" कायविम मार्व त र्न 

संरक्षणमा जोड लदइनेछ । ग्रामीण सडकहरुमा फु्रट कररडोर तथा ग्रीन कररडोरको अर्िारणािाई मतूव रुप 

लदन सरुुर्ाती बजटे लर्लनयोजन गरेको छु ।  

40. लदगो र्न व्यर्स्थापनद्वारा र्न क्षेिको उत्पादकत्र् र र्न पैदार्ारको उत्पादन र्लृद्ध गररनेछ। र्न क्षेिको 

लर्कास र लर्स्तारको िालग र्जै्ञालनक र्न व्यर्स्थापन कायविाई अगाडी बढाइनेछ । सामदुालयक र्न 

लर्कास कायविम, पलहरो गएको र  नाङ्गा डाडाँहरुमा र्कृ्षारोपण, डािेघाँस रो्ने कायविाई अलभयानको 

रुपमा सञ्चािन गररनेछ । जि तथा भलूमको संरक्षण, पानीको महुानहरुको संरक्षणको िालग प्रत्यके 

र्डामा अलभयान संचािन गररनेछ। महुान सर्ा राख्ने, महुान र्ररपरर लर्रुर्ा रो्ने, महुान संरक्षण गने 

कायविाई कडाईका साथ िाग ू गररनेछ। महत्र्पणूव नदी, खोिा, ताि, लसमसार क्षेिको पलहचान र 

संरक्षणमा लर्शषे जोड लदईनेछ । 

 

िातािरण संरक्षण तथा जििायज पररितयन 

41. र्न तथा र्ातार्रणीय संरक्षणमा जोड लदई जिर्ाय ु पररर्तवनका असर र प्रभार्िाई न्यलूनकरण गनव 

जिर्ाय ु पररर्तवनका कारक तत्र्हरुको पलहचान गरी ती तत्र्हरुको न्यलूनकरणको िालग आर्श्यक 

कायविम तजुवमा गरी संचािनमा ल्याईनेछ । जिर्ायु पररर्तवन सम्बन्िमा जिर्ायु पररर्तवन अनुकूिन 

इकाइ गठन गरी कायव प्रारम्भ गररनेछ । यस क्षेिमा अन्य गरैसरकारी संघसंस्थाहरुको कायविमको 

अिार्ा रू. ५ िाख रकम लर्लनयोजन गररएको छ । 

 

मिपद् व्यिस्थापन 

42. लर्पद ् व्यर्स्थापनका िालग लर्पद ् प्रलतकायव योजना तजुवमा गरी लर्पद ् पूर्व, लर्पदक्ो अर्स्थामा र 

लर्पदप्लछको अर्स्थामा अपनाउनपुने उपाय तथा पनुलनमावण र पनुस्थावपना कायवहरुको बारेमा जनचेतना 
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रै्िाउन र्डास्तरमा सचेतनामिूक कायविम संचािन गररनेछ। सबै र्डामा लर्पद ्जोलखम न्यलूनकरण 

सलमलत गठन गररनेछ । गाउँपालिकामा स्थालपत लर्पद ्जोलखम कोषमा रकम उक्त कोषमा संलचत हुने 

व्यर्स्था लमिाइएको छ। उक्त कोषमा र्ालषवक रुपमा सबै पदालिकारी तथा कमवचारीहरुिे अलनर्ायव 

रुपमा कलम्तमा २ लदनको पाररश्रलमक जम्मा गने व्यर्स्था गररएको छ । लर्पद जोलखम कोषको 

सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन लनदलेशका बमोलजम कायावन्र्यन गररनेछ । चाि ु आलथवक र्षवमा लर्पद ्

व्यर्स्थापन कोष समते गरी जम्मा रु. ५ िाख ३२ हजार रकम लर्लनयोजन गररएको छ । 

 

संस्थागत मिकास, सजशासन तथा सेिा प्रिाह   

43. सार्वजलनक प्रशासनिाई स्र्च्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, पेशागत अनुशासनप्रलत प्रलतर्द्ध, पारदशी, 

भ्रिाचारमकु्त, प्रलर्लियकु्त, जनउत्तरदायी र सहभालगतामिूक बनाउन पदालिकारी र कमवचारीहरुिाई 

समय समयमा ज्ञान, सीप अलभर्लृद्ध गने खािको क्षमता लर्कास तालिम, अलभमलुखकरण तथा 

पनुतावजगी सम्बन्िी तालिमको व्यर्स्था गररनेछ।   

44. संस्थागत सक्षमता र संस्थागत स्मरणिाई प्रभार्कारी बनाउन आर्श्यक परू्ाविार लनमावण, आिलुनक 

नागररक र्डापि, सेर्ा प्रर्ाहमा मापदण्ड लनमावण तथा सेर्ाप्रर्ाहमा लर्द्यतुीय सूचना प्रलर्लिको 

लर्कासका िालग अध्ययन, लर्कास र सञ्चािनका आर्श्यक बजटेको लर्लनयोजन गररएको छ।  

45. आम नागररकको सचूनाको हकको प्रत्याभलूत लदिाउन तथा सचूना तथा त्यांक व्यर्स्थापनको िालग 

सचूना तथा अलभिेख केन्रको स्थापना गररनेछ। संगठनिे गरेका कायव प्रगलतको सम्बन्िमा सार्वजलनक 

सनुरु्ाई, सामालजक पररक्षण, व्यर्स्थापन पररक्षण, गनुासो व्यर्स्थापनमा उपयकु्त लर्लि लनमावण गरी 

कायावन्र्यनमा ल्याईनेछ ।  

अध्यक्ष महोदय,  



18 

 

46. आलथवक र्षव २०७५।०७६ को बजटेको लर्लनयोजन र स्रोतको व्यर्स्था सम्बन्िी योजना दहेाय बमोलजम 

रहकेो छ ।  

47. आलथवक र्षव २०७५।०७६ का िालग रू. ३१ करोड ३० िाख ५९ हजार आठ सय लर्लनयोजन गररएको 

छ । कुि लर्लनयोजनमध्ये लनयलमत दालयत्र् अन्तगवत समानीकरण अनदुानबाट चाि ुतर्व  रू. ५ करोड 

३९ िाख ३१ हजार अथावत समानीकरण बजटेको  १७ दशमिब २२ प्रलतशत तथा सशतव चाि ुअनदुान 

तर्व  रु. ११ करोड १८ िाख अथावत कूि बजटेको ३१ दशमिर् ८८ प्रलतशत तथा बहुके्षिीय पोषणतर्व  

१४ िाख १३ हजार समते गरी चाि ुतर्व  रु. १५ करोड ५१ िाख ४४ हजार अथावत ४९ दशमिर् ५६ 

प्रलतशत र पुँजीगत तर्व  प्रदशे सशतव पूँजीगत अनदुान रु. ९६ िाख समते गरी रू. १५ करोड ७९ िाख 

१५ हजार ८ सय अथावत ्५० दशमिर् ४४ प्रलतशत प्रलतशत रहकेो छ ।  

48. आलथवक र्षव २०७५/०७६ का िालग अनुमान गररएको खचव व्यहोने स्रोतहरुमध्ये आन्तररक राजश्वबाट 

रू. ५७ िाख ८६ हजार सात सय चािीस अथावत एक दशमिर् ८५ प्रलतशत, लर्त्तीय समानीकरण 

अनदुानबाट रू. ११ करोड ५९ िाख १२ हजार अथावत् ३७ दशमिर् ०३ प्रलतशत, सुःशतव अनदुानबाट 

रू. ११ करोड ९० िाख अथावत ् ३८ दशमिर् ०१ प्रलतशत, चाि ु आलथवक र्षवबाट मौज्दात हुन े

अनमुालनत रु. ५० िाख ७६ हजार चार सय साठी र स्थानीय जनसहभालगताबाट रू. ८१ िाख ५० हजार 

छ सय अथावत ्२ दशमिर् ६० प्रलतशत व्यहोने प्रक्षेपण गररएको छ।  

49. आलथवक र्षव २०७५/०७६ का िालग गरैसरकारी संस्थाहरुको कायविम समेत र्ाषवक कायविम सलहत 

बजटे प्रस्तार् प्राप्त भएको छ । उक्त बजटे रकम गाउँपालिकाको र्ालषवक लर्कास कायविममा समार्शे गरी 

प्रकाशन गने व्यर्स्था लमिाएको छु ।  

 

अध्यक्ष महोदय तथा गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,  
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50.  आलथवक र्षव २०७५/०७६ का िालग आन्तररक राजश्व पररचािन नीलतका उद्दशे्य लनम्नानसुार रहकेा 

छन:्  

• कर गरेर कर उठाउनपुने अर्स्थाको अन्त्य गनव सचेतना कायविम मार्व त सबै नागररकमा कर लतने 

प्रर्लृत्तको लर्कास गन े। 

• र्डा कायाविय र गाउँ कायवपालिकाबीच परस्पर सहयोग, सहकायव र समन्र्यको र्ातार्रण लनमावण 

गरी सबै प्रकारका आलथवक लियाकिापहरुिाई करको दायरामा समटेी अलिकतम ् राजश्व 

पररचािनमा जोड लदने र राजश्व चहुार्ट लनयन्िण गन े। 

• लर्त्त भए लचत्त ठूिो हुन्छ भन्ने कथन बमोलजम आन्तररक राजश्व पररचािनमा लदगो र्लृद्धदर हालसि 

गरी स्थानीय लर्त्त प्रणािीिाई सदुृढ तलु्याउने गरी राजश्व प्रणािीमा सिुार गने। 

• स्र्च्छ एर्ं पारदशी कर प्रणािी अर्िम्बन गद ै राजश्व प्रणािीिाई समन्यालयक एर् ंिगानीमिैी 

बनाउन े। 

• आन्तररक राजश्वका थप स्रोतहरु पलहचान गरी मौजदुा आन्तररक करका दरहरुिाई िागत प्रभार्ी 

बनाउन े। 

• कृलष िगायत अन्य क्षेिको उत्पादन र उत्पादकत्र् बढाई लनयावत प्रर्द्धवन गने ।  

51. मालथ उल्िेलखत उद्दशे्य हालसि गनवको िालग दहेाय बमोलजमका नीलत तथा कायविमहरु अर्िम्बन 

गररनेछन:्  

• सार्वजलनक सेर्ा र राजश्वबीचमा तादाम्यता कायम गद ैकर नलतन ेव्यलक्त र्ा नागररकिाई कर नलतरेसम्म 

सार्वजलनक सेर्ाबाट बलञ्चत गराउन ेनीलतको अर्िम्बन गररनेछ ।  

• करको दरभन्दा दायरा लर्स्तारिाई प्राथलमकता लदई करािारिाई थप र्रालकिो बनाउँद ैिलगनेछ। 
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• राजश्व संकिनको िालग आर्श्यक जनशलक्त पररचािन गरी करदातािाई सहज रुपमा कर लतने 

र्ातार्रण लनमावण गररनेछ । 

• कर प्रणािीमा प्रलियागत सरिीकरणका िालग प्रशासलनक, काननुी तथा प्रालर्लिक लर्षयहरुमा 

एकरुपता र स्पिता हुने गरी सुिारको प्रस्तार् तयार गरी िाग ूगररनेछ । 

• करदातािे लतरेको करको जानकारी लदने गरी एकीकृत काडव बनाई लनजिाई उपिब्ि गराईने व्यर्स्थाको 

सरुु गररनेछ र सोही काडवको आिारमा सेर्ाप्रर्ाह र लर्कास लनमावणका कायवमा संिग्न हुने व्यर्स्था 

लमिाइनेछ । 

• न्यनू लबजकीकरण, चोरी लनकासी/पैठारी र अर्िै व्यापार रोकथामका िालग लर्शेष रणनीलत अर्िम्बन 

गररनेछ । 

• करदाता तथा आम नागररकका िालग सचूनामिूक एर् ं सचेतना अलभर्लृद्ध सम्बन्िी करदाता लशक्षा 

कायविमहरुिाई लनरन्तर रुपमा सञ्चािन गररनेछ । यस्तो लशक्षा, सचूना र सचेतना सम्बन्िी कायवहरु 

आर्श्यकता अनसुार लनजी, गरैसरकारी, उपभोक्ता लहतकारी एर् ं पेशागत संघसंस्थाहरु समतेको 

सहभालगता र समन्र्यमा सञ्चािन गररनेछ । 

अध्यक्ष महोदय तथा उपमस्थत महानजभािहरु, 

52. बजटे तजुवमा तथा बजटे छिर्िको िममा आ–आफ्नो तर्व बाट सुझार् लदनहुुने सम्पणूव 

पदालिकारीज्यहूरु,  कमवचारी साथीहरु, बलुद्धजीलर् र्गव, नागररक समाज तथा सामदुालयक संघसंस्था 

सबैमा हालदवक आभार तथा िन्यर्ाद ज्ञापन गदवछु । 

53. अन्त्यमा, समदृ्ध भमू ेगाउँपालिका लनमावणका िालग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा लनरन्तर सहयोग, सद ्भार् र 

चासोका साथ उत्प्रेरणा र सहयोग प्रदान गनुवहुने आम शभुेच्छुक, भमूेबासी जनता, करदाता, सरकारी, 
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गरैसरकारी तथा सामदुालयक संस्थाहरुप्रलत हालदवक आभार व्यक्त गदवछौं । जसरी बजटे तजुवमामा सहयोग 

र सद ्भार् प्राप्त भयो त्यसैगरी बजटेको सर्ि कायावन्र्यनमा पलन सबैको खिुा सहयोगको अपेक्षा गदवछु 

। 

54. हामी इलतहास लनमावणको चरणमा छौं । हाम्रो यािा कलठन छ तर भलर्ष्य उज्र्िमय छ । र्तवमान 

र्स्तगुत यथाथव िरातिमा उलभएर चनुौलतहरुको सामना गनव हामी सबै कलटर्द्ध, प्रलतर्द्ध र एकतार्द्ध 

बनौं। उज्र्ि भलर्ष्य लनमावणको िालग आशार्ादी बनौं । 

धन्यिाद ! 

  


