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आदरणीय गाउँ िभा अध्यक्ष ज्यू, 

िभाका  िदस्य ज्यूहरु  
१. सिरानचोक गाउँपासिकाको बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा िसमसतको िंयोजकको हैसियतिे यि 

िम्मासनत गाउँ िभामा आसथिक वर्ि ०७८।०७९ को बजेट प्रस्ततु गनि पाउँदा आफुिाई गौरवान्ववत 
महििु गरेको छु । 

२. यि अविरमा  िविप्रथम राष्ट्रियता, िमाबेशी िोकतवर, गणतवर, िामान्जक वयाय र मानव 
असिकारको पक्षमा बसिदान ददने ज्ञात अज्ञात शष्ट्रहदहरु प्रसत हाददिक श्रदावजिी अपिण गदै ऐतीहासिक 
आवदोिनका बेपत्ता, घाइते तथा िम्मासनत नेततृ्वहरु प्रसत िम्मान व्यक्त गदिछु । 

३. कोसभड १९ को महामारीिे शताब्दी कै ठुिो मानष्ट्रवय िंकट पैदा गरररहेको छ । यि महामारीका 
कारण ज्यान गमुाउने शोक िवतप्त पररवार प्रसत िमबेदना प्रकट गदै िंक्रसमतहरुको न्शघ्र 
स्वस्थिाभको कामना गदिछु । 

४. यस्तो ष्ट्रवर्म पररन्स्थसतमा नेपाि िरकार र गण्डकी  प्रदेश िरकार िंग समिेर कोसभड 19 िे 
सनम्ताएको िंकटको िामना गनि प्रयत्नशीि छ ।  

५. नेपािको िंसबिान २०७२ मा उल्िेन्ित राज्यको सनदेशक सिद्वावत, मौसिक हक, नेपाि िरकार र 
प्रदेश िरकारको नीसत तथा कायिक्रम , िंघीय ऐन, काननु र कायिष्ट्रवसिहरु बाट सनदेन्शत हुँदै 
गाउँबािीको आकांक्षा िम्बोिन गनि गाउँिभा बाट पाररत नीसत तथा कायिक्रम कायािववयन गने 
गरी बजेट प्रस्ततु गरेको छु । 

६. जनप्रसतसनसि, गाउँपासिका सबर्यगत िसमसत, राजनीसतक दिका नेततृ्वकताि, सनन्ज क्षेर, िामदुाष्ट्रयक 
िंस्थाहरु, नागररक िमाज तथा बदुिजीवी, यवुा तथा ष्ट्रकिानहरु िगायतका क्षेरको िल्िाह िझुाव 
र परामशिहरुिाई िमेटेर आ.व. ०७८।०७९ को बजेट तजुिमा गररएको छ । 

आदरणीय िभाअध्यक्ष महोदय, 

अब म “िमदृ्ध, िवुदर, ऐसतहासिक सिरानचोकको शानः िमावेशी, वातावरण अनकुुसित, िवतसुिन 
ष्ट्रवकािको असभयान” भन्न े सिरानचोक गाउँपासिकाको दीघिकासिन िोंचिाई मतुिरुप ददन आसथिक वर्ि 
०७८।०७९ को बजेट सनमािण गदाि सिइएका प्राथसमकता क्षेर एवम ्आिारहरु प्रस्ततु गनि अनमुसत 
चाहवछु । 

प्राथसमकता क्षरेहरु 

▪ कोसभड १९ बाट सिन्जित िंकट ब्यवस्थापन 

▪ कृष्ट्रर् तथा पश ुिेवामा आिसुनकीकरण तथा ब्यविाष्ट्रयकरणको िासग ष्ट्रवशेर् जोड  
▪ पूवाििार ष्ट्रवकाि  
▪ न्शक्षा क्षेरमा गणुात्मक ििुार   
▪ गणुस्तर तथा िविििुभ स्वास््य िेवामा ििुार  
▪ िूचना प्रष्ट्रवसि तथा िञ्चारमा ष्ट्रवकाि    
▪ िशुािन प्रविद्धन र िाविजसनक िेवाको गणुस्तर    
▪ उद्यम र िहकारीताको ष्ट्रवकाि   
▪ ष्ट्रवपद ब्यवस्थापन पूवि तयारी राहत ष्ट्रवतरण र पनुिस्थापन, पनुःसनमािण  
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▪ ष्ट्रवपद् जोन्िम उत्थानसिि सबकाि र िंभासबत ष्ट्रवपन्त्तपणुि अबस्थामा पसन अत्यावश्क िेवा 
िषु्ट्रविामा पहचुको िसुनन्ितता 

▪ ऐसतहासिक तथा िाँस्कृसतक पयिटन प्रवद्र्िनको क्षेरमा ष्ट्रवशेर् जोड  
▪ मानव िंिािन र िामान्जक ष्ट्रवकाि  
▪ जिवाय ुउत्थानन्शि कृष्ट्रर् तथा भसूम नमूनाको प्रयोग 

▪ िवैको िासग स्वच्छ िानेपानीको उपिब्िता  
▪ िामदुाष्ट्रयक वनको िंरक्षण तथा ब्यवस्थापन  
▪ िैंगीक ष्ट्रहंिा ष्ट्रवरुद्धका कायिक्रममा जोड 

     प्राथसमकताका आिारहरु 

 वतिमान कोसभड १९ को महामारीको चनुौती िामना गने । 

 आसथिक ष्ट्रवकाि र गररबी सनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान प¥ुयाउन,े 

 कृष्ट्रर्, पशपुािन, िघ ुउद्यम माफि त स्वरोजगार िजृना गने । 

 उत्पादनमूिक र सछटो प्रसतफि ददन,े 

 राजस्व पररचािनमा योगदान प¥ुयाउन,े 

 िेवा प्रवाह, िंस्थागत ष्ट्रवकाि र िशुािनमा योगदान प¥ुयाउन,े 

 स्थानीय स्रोत िािनमा आिाररत भई जनिहभासगता असभवषृ्ट्रद्ध गने, 

 िैंष्ट्रिक िमानता तथा िामान्जक िमावेशीकरण, वातावरण िंरक्षण र ष्ट्रवपद् व्यवस्थापनमा 
योगदान प¥ुयाउने, 

 कोष्ट्रह पसन पछाडी नछुटुन भन्ने असभप्रायका िाथ बन्वचतीकरणमा परेका सिमान्वतकृत 
िमदुायिाई सबकािको मूि प्रबाहमा ल्याउने, र  

 स्थान ष्ट्रवशेर्को िंस्कृसत र पष्ट्रहचान प्रवद्र्िन गने ।  
  

आदरणीय गाउँ िभा अध्यक्ष ज्यू, 

िभाका  िदस्य ज्यूहरु 

अव म आसथिक वर्ि ०७८/०७९ को अनमुासनत आयको िंन्क्षप्त ष्ट्रववरण यि िम्मासनत िभामा 
पेश गने अनमुसत चाहवछु ।  
राजश् व तफि  

ष्ट्रवगत ४ वर्ि देन्ि राजश् वको दायरा फराष्ट्रकिो गररएको तर राजश् वको दरमा कुनै पसन पररवतिन 
नगररएको कुरा जानकारी गराउँदछु। एष्ट्रककृत िम्पन्त्तकर, भसूमकर/मािपोत कर, घरवाहाि कर, नक्िा 
पाि दस्तरु, सिफाररि दस्तरु, ब्यन्क्तगत घटना दताि दस्तरु र ब्यविाय रन्जष्ट रेशन दस्तरु गरी कुि 
आवतररक राजश्व तफि  रु. ६० िाि, ढुिा, सगटी, बािवुा, दहत्तर वहत्तरको अनमुान रु. ७० िाि गरी 
जम्मा रु. १ करोड आम्दानी अनमुान गरेको छु ।िंघीय िरकारको राजश् व वाँडफाँड बापत रु. ७ करोड 
३१ िाि ३६ हजार, प्रदेश िरकारको राजश् व तफि  २५ िाि ६९ हजार अनमुान गरीएको छ । 
गाउँपासिकािे िंघीय िरकार माफि त प्राप्त गने अनदुान मध्ये सबन्त्तय िमानीकरणमा रु.१४ करोड १६ 
िाि, शिति अनदुान रु.२७ करोड ३६ िाि र प्रदेश िरकार माफि त सबन्त्तय िमानीकरणमा रु. १ करोड 
७६ िाि १८ हजार, िमपरुक अनदुान ५० िाि सबशेर् अनदुान ५० िाि र न्जल्िा िमववय िसमसत, 
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गोरिाको अनदुान रु. १ करोड १० िाि, उद्योग ग्रामको िागी िंघीय िरकार र प्रदेश िरकार अनदुान 
१ करोड २२ िाि, बडा काजी अमर सिह पाकि को िागी िंघीय िरकारको अनदुान २ करोड १० िाि 
अन्घल्िो आसथिक वर्िको अनमुासनत रु. १ करोड ५० िाि गरी कुि बजेट जम्मा रु. ५६ करोड ९७ 
िाि २३ हजार अनमुासनत आय पेश गरेको छु । 

अध्यक्ष महोदय, 
अव म आसथिक वर्ि ०७८/०७९ को अनमुासनत ब्यायको िंन्क्षप्त ष्ट्रववरण यि िम्मासनत िभामा 

पेश गने अनमुसत चाहवछु ।  
क)  चाि ुिचि रु. ८,८७,०५०००=०० 

ि)  वडागत सिसिङ रु. 4,85,17,000=00 

ग)  ष्ट्रवर्यगत शािा रु. ५,३६,७६,००००=०० 

घ)  िमपूरक कोर् रु. ४,२०,००,000=00 

ङ)  उद्योग ग्राम रु.  १,२२,००,000=00 

च)  अमर सिह पाकि  रु. २,१०,००,000=00 

छ)  शिित िचि रु. २७,३६,००,000=00 

ज)  अवय िचि रु.   ३,००,२५,000=00 

 

अध्यक्ष महोदय, 
िचि तफि  चाि ुअनमुासनत िचि रु. ८ करोड ८७ िाि पाँच हजार, गाउँपासिकाको िाविजसनक 

ष्ट्रवकाि सनमािण िगायत ष्ट्रवसभव न ष्ट्रवर्यगत न्शर्िकमा िचि गररने रकम ४८ करोड १० िाि १८ हजार 
गरी जम्मा रु. ५६ करोड ९७ िाि २३ हजार अनमुासनत ब्यय पेश गरेको छु । 

 

आदरणीय िभा अध्यक्ष ज्यू, 

िभाका  िदस्य ज्यूहरु  
अब क्षेरगत रुपमा मखु्य कायिक्रम तथा ष्ट्रवसनयोजन गररएको वाष्ट्रर्िक बजेट प्रस्ततु गनि चाहावछु ।  

आसथिक ष्ट्रवकाि तफि   

क) पशिेुवा 
गाउँपासिकािाई माि,ु माछा, दिु र अण् डामा आत्मसनभिर बनाउन े उदेश्यिे "बाख्रा पैचो 
कायिक्रम" तथा "गाइ भैिी ितु्केरी िचि कायिक्रम", सिरानचोक गाउँपासिका वडा नं. 3 मा 
िंचासित िंघीय िरकारको िहकायिमा भैिी पकेट कायिक्रम, बाख्रा पािन, कृर्कहरुिाई 
व्यविायीक पशपुािकमा रुपावतरण गनि नामरुङ पशपुािन कायिक्रम , दरौदी करीडोरमा 
िंचािनमा रहेको माछा पकेट प्रविदन कायिक्रम, बंगरु पािन र दगु्ि उत्पादनको सनम्ती गाई 
पािन िम्बविी कायिक्रम, उव नत नश् िका प्रजातीद्वारा पश ु प्रजनन कायिक्रम, गोठ र िोर 
ििुार कायिक्रम, पश ुस्वास््य ष्ट्रवकाि कायिक्रम, पश ुआहारा ष्ट्रवकाि कायिक्रम, कृर्क अध्ययन 
अविोकन भ्रमण, आकन्स्मक रोग सनयवरण, सडस्पेविरी व्यवस्थापन र वडा स्तरीय पश ु
व्यविायीक िंजाि गठन िगायतका कायिक्रमहरु िंचािन गनि कुि रु.८१ िाि ष्ट्रवसनयोजन 
गरेको छु । 
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ि)  कृष्ट्रर् 

गाउँपासिका सभर रहेका बाँझो जग्गाको अध्यावसिक गरी असभिेि राख् न, कृष्ट्रर् क्षेरमा उपयोग 
गररने अनदुानिाई िकारात्मक ष्ट्रवभेदीकरणको आिारमा ष्ट्रवतरण गनिको िासग कृर्कहरुको वसगिकरण र 
पररचय पर ष्ट्रवतरण गनि, चेपे करीडोरमा अिैची िेतीको ष्ट्रवस्तार गनि, सिरानचोकको चोरकाटेमा रहेको 
कृष्ट्रर् कायािियको जग्गामा कृष्ट्रर् नििरी स्थापना गनि, कफी िेती, ष्ट्रकष्ट्रव वैंगचा व्यवस्थापन, कृष्ट्रर् मेिा 
पदिशनी, िाना सिंचाई, प्िान्स्टक पोिरी, मौरी पािन तासिम र घार ष्ट्रवतरण, कृर्क अध्ययन अविोकन 
भ्रमण, प्िान्स्टक टनेि, जैष्ट्रवक मि, कृर्क प्रोत्िाहन कायिक्रम र आिसुनक कृष्ट्रर् औजार िष्ट्रहत कृष्ट्रर् 
तफि को कायिक्रमको िासग कुि जम्मा रु. ८१ िाि ७३ हजार ष्ट्रवसनयोजन गरेको छु । 

ग.  पयिटन 

"हाम्रो इसतहाि, हाम्रो गौरव, हाम्रो पयिटन" को अविारणा अनिुार तत्कासिन गोरिा राज्यको रक्षा 
ष्ट्रकल्िाको रुपमा रहेको ऐसतहासिक, परुान्त्वक, िासमिक, सिरानचोक कोटको पररिर सनमािण, रान्ष्ट रय ष्ट्रवभसूत 
अमरसिंह थापा पाकि  सनमािण तथा नेपाि एष्ट्रककरणका ष्ट्रवर योद्धा झागि गरुुङको िम्झनामा िासिक 
िष्ट्रहतको स्मारक उद्यान सनमािण, भग्नावशेर् सिरानचोक गढीको पनुि सनमािण एवं िंरक्षण, नेपाि एष्ट्रककरण 
स्मारक पाकि , िाहसिक पयिटनको िम्भावनाको िोजी, िासमिक तथा िाँस्कृसतक महत्व बोकेका मठ 
मन्वदरहरुको असभिेि, बाबा गोरिनाथको बािकृडा रहेको स्थि श्रीनाथ बाबा, श्रीनाथ मण् डिी र जोगी 
गफुाको सनमािण तथा प्रचार प्रिार गने गरी रु.३ करोड  रुपैया ष्ट्रवसनयोजन गरेको छु । 

घ.  िहकारी  

गाउँपासिका सभर रहेका िहकारीहरुको िेिा प्रणािी व्यस्थापन र िहकारी िंचािनको िम्बविमा 
िंस्थागत क्षमता ष्ट्रवकाि, अनगुमन र िमायोजन कायिक्रम िंचािन गनि रु. ४ िाि ष्ट्रवसनयोजन गरेको छु 
। िाथै गाउँपासिका सभर रहेका िवै िहकारीहरुिे ऋण प्रदान गदाि आफ्नो िगानीको ३० प्रसतशत रकम 
कृष्ट्रर्, पशपुािन र पयिटन तथा व्यविाष्ट्रयक क्षेरमा िगानी गनुिपने व्यवस्थािाई कडाइका िाथ िागू 
गररनेछ । 

ङ.  उद्योग 

गाउँपासिका सभर िघ ुतथा घरेि ुउद्योगहरुको प्रबद्धिन र उद्योग व्यविाय िंचािन गनि चाहने 
व्यविाष्ट्रयहरुको क्षमता वषृ्ट्रद्ध तथा िीप मिुक तासिम गररवी सनवारणको िासग िघ ुउद्यम ष्ट्रवकाि कायिक्रम 
(मेडपा) र िंघीय िरकार, प्रदेश िरकार र स्थानीय िरकारको िहकायिमा सिरानचोक गाउँपासिका वडा 
नं. 4 चोरकाटेिाई उद्योगग्रामको सनमािण कायि िरुु गनि रु. 1 करोड २२ िाि ष्ट्रवसनयोजन गरेको छु । 

 

िामान्जक ष्ट्रवकाि तफि   

क)  न्शक्षा तथा िेिकुद  

ष्ट्रवगतको आ वा २०७५/७६ र २०७६/७७ गाउँपासिका अध्यक्ष शैन्क्षक ििुार कायिक्रमिे 
शैन्क्षक क्षेरमा भएको प्रगतीिाइ िसमक्षाका आिारमा गाउँपासिकामा रहेका िामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियिाई 
"सिरानचोक भष्ट्रवष्टयको िासग न्शक्षामा गणुस्तरीय ििुार" भन्ने असभयानका िाथ कायिक्रम िंचािन गररनेछ 
।यि कायिक्रमिाई िहयोग परु् याउन सनम्नानिुार वजेट व्यवस्था गरेको छु ।"सिरानचोकको न्शक्षामा 
प्रसतभा िोजी कायिक्रम" िमेत िँचािन गररनेछ । 
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ष्ट्रवद्यािय कायाििय िवचािन िचि, ष्ट्रवसभव न िोज तथा अनिुविानको कायििाइ िामदुाष्ट्रयक 
ष्ट्रवद्याियबाट िरुुवात गनि, ष्ट्रवद्यािय ष्ट्रवशेर् कायिक्रम अवतगित आहाि भवज्याङ मा.ष्ट्रव.मा ऐसतहासिक 
िंग्रािय सनमािण, महेवर सििा मा.ष्ट्रव. बाि मैरी नमनुा ष्ट्रवद्यािय, परोपकार आदशि मा.ष्ट्रव. िाँस्कृसतक 
िंरक्षण, मण् डिी मा.ष्ट्रव. ष्ट्रवज्ञान प्रयोगशािा र िंिारी महेवर मा.ष्ट्रव. िाई िेिकुदको हब सनमािण गनि, 
िवारी िािान अनदुान, न्शक्षक दरववदी नभएका ष्ट्रवद्याियिाई िहयोग परु् याउन शैन्क्षक िंस्था अनदुान गरी 
व्यविायीक न्शक्षा माफि त ज्ञान सिपको व्यवस्था समिाउन प्राष्ट्रवसिक न्शक्षाका िासग १ वटा शैन्क्षक 
िंस्थािाई अनदुान र सिरानचोक गाउँपासिका रािपसत रसनि न्शल्डको आयोजक पासिका भएको हुँदा 
रािपसत रसनि न्शल्ड प्रसतयोसगता आयोजना िष्ट्रहतको कायिक्रमका िासग न्शक्षा तफि  रु १ करोड ५० िाि 
ष्ट्रवसनयोजन गरेको छु ।  

 

ि)  स्वास््य  

कोसभडको महामारीको तेस्रो भेररयवटिाइ िमेत मध्ये नजर गदै पवुि तयारी, प्रकोप व्यवस्थापन 
कोर्,  स्वास््य िेवािाई ििुभ र गणुस्तर वषृ्ट्रद्ध गरी प्रत्यक्ष रुपमा जनताको िेवामा िमाष्ट्रहत गराउन 
सन:शलु्क और्िी ष्ट्रवतरणको िररद, श्रीनाथ ष्ट्रवपन्न पररवार स्वास््य सबमा कायिक्रम जेष्ट ठ नागररक स्वास््य 
भेटघाट कायिक्रम, उपाध्यक्ष आमा स्वास््य कायिक्रम, मष्ट्रहनामा १ पटक िंचािन हदैु आएको गाउँघर 
न्क्िसनकिाई मष्ट्रहनामा २ पटक िंचािन गररने कायिक्रमिाइ सनरवतरता ददइनेछ। थािाजिु िामदुाष्ट्रयक 
ष्ट्रवकाि केवरको िाझेदारीमा थािाजिु स्वास््य चौकीमा न्चष्ट्रकत्िक िेवा िचुारु गनि र सबरामीको चाप तथा 
क्षेरगत अवस्थािाइ मध्यनजर गदै गाि ुस्वास््य चौकीिाइ ५ शैय्याको अस्पताि िगायतका िम्पूणि 
कायिक्रमका िासग जम्मा रु. १ करोड ४७ िाि ५३ हजार ष्ट्रवसनयोजन गरेको छु । 

ग.  मष्ट्रहिा तथा वािवासिका िन्क्षत कायिक्रम र योजना 
मष्ट्रहिा, दसित, आददवािी जनजासत, सिमावतकृत जासतहरुको शिन्क्तकरण गनि र उनीहरु िँग 

भएको परम्पार ज्ञान र सिपिाई आिसुनकीकरण गरी उद्यम व्यविायमा पररणत गदै न्जष्ट्रवकोपाजिन कायिक्रम 
िंचािन गनि, सिरानचोकमा िामान्जक ित्कार असभयान, अपाि, वदृ्ध, अशक्त, एकि मष्ट्रहिा आवश्यक 
िंरक्षण र िकारात्मक ष्ट्रवभेदीकरणको नीसत अनिुार िहयोग गनि, बाि बासिका हक असिकार र बाि 
िंरक्षण िम्बन्वि कायिक्रम िंचािन गनि, सिमावतकृत जासत, आददवािी जनजासतको िासमिक एवं िंस्कृसत 
िम्बविी कायिक्रम िंचािन गनि र िैष्ट्रिक ष्ट्रहंिा वयूनीकरण गनि कुि बजेट रु.7६ िाि ५० हजार 
ष्ट्रवसनयोजन गरेको छु । 

 

अध्यक्ष महोदय, 
भौसतक पूवाििार ष्ट्रवकाि तफि  

सिरानचोक गौरवको आयोजनाको रुपमा ष्ट्रवकाि गररने सिरानचोक मध्यमागिको स्तरोव नती यिै वर्ि 
देन्ि िरुु गनि सनमािण (िाङ्दी वेशी, उपल्िो गोहोरे, वडा नं. 7 को कायाििय, झारगाउँ, दारेगौडा, 
गैरागाउँ, नामरुक पात्िे, गाग्र,े न्चरेपोिरी), पासिका सभर िडक सनमािणका कायिहरुमा अपवादमा वाहेक 
िवै िडकहरुको पासिका र वडागत बजेट माफि त स्तरोव नती गनि, एक घर एक िारा िानेपानीको आयोजना 
िँग िँगै स्वच्छ िानेपानीको िासग कायिक्रम गनि, भौसतक पूवाििार आयोजनाको ममित िम्भार गनि, भौसतक 
पूवाििार तफि  िडक, सिंचाई, उजाि, भवन र नयाँ वस्तीमा ष्ट्रवद्यतु ष्ट्रवस्तार गने गरी अनमुासनत बजेट रु ३ 
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करोड २३ िाि ष्ट्रवसनयोजन गरेको छु । चाि ुआसथिक वर्िको प्रत्येक आयोजनाबाट 0.5 प्रसतशत अनदुान 
कट्टा गरी कोर् िंचािन गररनेछ । 

 

वन, वातवरण तथा ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन तफि  
ष्ट्रवपद जोन्िम वयूनीकरणिाई ष्ट्रवकािको मूि प्रवाहीकरणमा रहने गरी िम्भाष्ट्रवत ष्ट्रवपदिाई ध्यानमा 

रािी ष्ट्रवपद व्यवस्थापन िम्बन्वि कायिक्रम िंचािन गनि, पानी महुान िंरक्षण, ष्ट्रवपद प्रसतरोिी पूवि तयारी 
तथा चेतना मिुक कायिक्रम, पष्ट्रहरो सनयवरण, ढुिा सगटी बािवुाको वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन, वन 
डढेिो ददगो व्यवस्थापन, वकृ्षा रोपण कायिक्रम, नदीहरुमा तटबविन सनमािण, पोिरी िंरक्षण, आकाशेपानी 
पोिरी सनमािण,  चौतारा िंरक्षण, िवुा रष्ट्रहत चिुो ष्ट्रवतरण, वायो ग्याँि ममित तथा जडानको िासग अनमुासनत 
रु ४५ िाि बजेट ष्ट्रवसनयोजन गरेको छु ।  

 

वयायीक िसमसत 

िमूदायमा वयायीक पहुँच असभवदृ्धी गनि, काननुी िचेतना र कानूनी िाक्षरता वषृ्ट्रद्ध गनि, आवश्यक 
िूचना मूिक िामग्री प्रकाशन र प्रशारण गनि, वयायीक कायि िम्पादन गनि,  वडामा स्थापना भएका 
मेिसमिाप केवरिाई ब्यवन्स्थत गनि र मेिसमिाप कताििाई तासिम, वयाष्ट्रयक कायिकक्ष सनमािण गनि 
अनमुासनत रु २५ िाि बजेट ष्ट्रवसनयोजन गरेको छु। 

 

िंस्थागत ष्ट्रवकाि र िशुािन तफि   

नसतजामिुक व्यवस्थापनको नीसतिाई अविम्बन गरी कमिचारीको क्षमता वषृ्ट्रद्ध, िंस्थागत क्षमता 
असभवषृ्ट्रद्ध, नागरीकिाई िेवा प्रवाहको प्रकृया जानकारी गराई िेवािाई सछटो छरीतो गनिको सनन्म्त िूचना 
प्रष्ट्रवसिको िमचुीत प्रयोग गनि, िौयि उजाि, ष्ट्रवद्यतुीय हान्जरी, िफ्टवेर िरीद, मोवाईि एप्िको ष्ट्रवकाि, 
िवारी िािन िरीद, नागररक वडापर सनमािण, पन् जकरण व्यवस्थापन, जनप्रसतसनि तथा कमिचारीको 
क्षमता वदृ्धीको िासग तासिम र पयिटन प्रवद्धन भ्रमणका िासग िमेत अनमुासनत रु ५५ िाि बजेट 
ष्ट्रवसनयोजन गरेको छु । 

 

अध्यक्ष महोदय, 
सिरानचोक गाउँपासिकाको चौतफी ष्ट्रवकाि हाम्रो चाहाना असभयानिाई पूरा गनिको िासग यो वजेट 

िाथिक सिद्ध हनुे ष्ट्रवश् वाि सिएको छु । िंघ तथा प्रदेशबाट प्राप् त गने ष्ट्रवत्तीय िम्मानीकरण, िशति, राजश् व 
वाँडफाँडको रकम िमयमा प्राप् त हवु छ भव न ेष्ट्रवश् वाि सिएको छु ।  

प्रस्ततु गररएको बजेट कायािववयनबाट सिरानचोक वासिको िमदृ्धी, असिकारको िसुनश् चतता, 
िाविजसनक िेवाको प्रभावकारीता र गणुस्तर वषृ्ट्रद्ध हनुे ष्ट्रवश् वाि सिएको छु । आगामी आसथिक वर्ि 
सिरानचोकको पूवाििार, न्शक्षा, स्वास््य, कृष्ट्रर्, पश ुष्ट्रवकाि, िामान्जक िेवा, िशुािनको क्षेरमा महशिु 
हनुे गरी पररवतिन हनुे अपेक्षा रािेको छु । यो बजेट गाउँपासिकामा कमिचारी आवश्यकता अनिुार आपूसति, 
कायियोजना सनमािण गरी कायि िम्पादन, िवै िरोकारवािाहरुको ियोग भएमा 100 प्रसतशत कायिववयन 
हनुेमा पूणि ष्ट्रवश् वस्त छु ।  
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अवतमा वजेट तजुिमा गदाि मागि सनदेश गने गाउँपासिकाका िदस्यहरु, कायिपासिका, बौष्ट्रद्धक वगि, 
कमिचारीिाई हाददिक िवयवाद ददन चाहवछु ।  

िवयवाद । 

जय सिरानचोक, 
 
 

        /Ltf b]jsf]6f 

        pkfWoIf 

 


