घरपझोङ गाउँपालिका जोमसोम, मुस्ताङको
आठौँ गाउँ सभामा गाउँपालिकाका
उपाध्यक्ष वमम जजट

ताा काययक्रमम तजुम
यक ा सलमलतका संयोजक

श्री सलमयकिा गुरुङज्यूिट प्रस्तुत गर्ुभ
यक वको

आ.म.2078/079 को
मार्षक
यक र्मकास योजर्ा ताा जजट

सभामा पटश भवको लमलत: 2078/03/१0

0

"समामटशी, सामाजजक रुपान्तरण, प्रकृलत संरक्षण र सं स्कृलत
कृर्ष, पययक र्, पयायकमरण, पूमायकधार, घरपझोङको समृर्ि"
गाउँपालिकाको आठौँ गाउँ सभाको यस गररमामय जैठकको अध्यक्षता गरररहर्ुभवका गाउँ
सभा अध्यक्षज्यू गाउँ सभाका सजै सदस्यज्यूहरु, प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत समटत उपजस्ात
कमयकचारी लमत्रहरु।


र्मश्मव्ययापी कोरोर्ा महामारीका कारण लसजजयकत असामान्य पररजस्ालतमा यस
गाउँपालिकाको

आठौँ

गाउँ

गाउँपालिकाको

सभामा

2078/79 को मार्षयकक र्मकास योजर्ा ताा जजट
छु । आगामी आलायकक मषयकका िालग मार्षयकक जजट

आगामी

आलायकक

मषयक

प्रस्तुत गर्यक िालगरहट को
प्रस्तुत हुर्ट यस सभामा

उपजस्ात सभाका सजै सदस्यज्यूहरुिाई स्मागत गर्यक चाहन्छु ।


समग्र र्मश्मको मु्य च ुर्ततीको रुपमा रहट को कोरोर्ा भाइरसको सं ्रममण
र्टपािभर वमम यस गाउँपालिका क्षटत्र िगायत मुस्ताङ जजल्िामा गत मषयकको
तुिर्ामा यस मषयक तीव्ररुपमा फैलिर् पुगटको छ।कोलभड-१९ ताा िगातार
मषायकका कारण प्राकृलतक प्रकोपजा

मृत्युमरण गर्ुयक हुर्ट सम्पूण यक र्टपािीहरुप्रलत

हार्दयकक श्रिाञ्जिी अपयकण गददै शोकसन्तप्त पररमारजर्मा हार्दयकक सममटदर्ा व्ययक्त
गदयकछु, सााै कोलभडजा

सं ्रमलमत र्टपािी र्ागररकहरुको जशघ्र स्मास््य िाभको

कामर्ा गददै प्राकृलतक र्मपदजा

पीलडत र्ागररकहरु प्रलत गर्हरो सहार्ुभलू त व्ययक्त

गदयकछु।


यस्तो र्मषम ताा त्रासदीपूण यक मातामरणमा पलर् कायायकियका कामकारमाही जन्द
र्गररकर् सटमाप्रमाह सुचारु गर्े सजै राष्ट्रसट मक कमयकचारी ताा जर्प्रलतलर्लधहरुप्रलत



हार्दयकक आभार प्रक

गदयकछु।

कोलभड

र्मरुिमा

१९

अध्यक्षज्यू,

को
सजै

मडा

अहोरात्र

अध्यक्षज्यू हरु,

खर् ई

रहर्ुहर्
ु ट

काययकपालिकाका

हुर्ट

गाउँपालिकाका

सदस्यज्यू हरु,

सदस्यज्यूहरु समटत लसं गो गाउँसभाका सजै सदस्यज्यू हरु वमम

मडा

कायायकियका सजै

कमयकचारी सााीहरु वमम र्मशटषगरी गाउँपालिका अन्तगयकतका स्मास््य सं स्ाामा
काययकरत

स्मास््यकमीहरुिाई म हृदयदट जख र्ै हार्दयकक धन्यमाद ज्ञापर् गदयकछु।
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र्मश्मव्ययापी महामारीका र्मरुि मागयकदशयकर्, साा र सहयोगका िालग यस
जजल्िाजा

प्रलतलर्धी सभामा प्रलतलर्लधत्म गर्े र गण्डकी प्रदट श सभाका मार्र्ीय

सांसद्जज्यू हरु िगायत गण्डकी प्रदट श सरकार, राजलर्लतक दिका र्टता ताा
काययककतायक, जजल्िा समन्मय सलमलत, मुस्ताङ, जजल्िा प्रशासर् कायायकिय, मुस्ताङ
ताा सुरक्षा लर्कायका सजै कमयकचारी ताा सुरक्षा सं यन्त्रिाई धन्यमाद व्ययक्त
गदयकछु।


कोलभड-१९ को िडाईमा सं ्रममण न्यू लर्करण ताा व्ययमस्ाापर्का िालग साा र
सहयोग पुर्याउर्ुहर्
ु ट स्ाार्ीयजासी,
ताा मर्हिा समूहहरु,

गाउँ मुजखयाहरु, स्ाार्ीय लबिजहरु, आमा

र्मद्यािय िगायत सरकारी सं घ सं स्ााहरु, मुस्ताङ

जजल्िामा काययकरत सजै राष्ट्रसटमक कमयकचारी ताा लर्कायहरु, गैरसरकारी सं घ
सं स्ााहरुिाई समटत आजको यस अमसरमा गाउँपालिकाको तफयकजा

धन्यमाद

ज्ञापर् गदयकछु।


र्टपािमा सङ्घीय व्ययमस्ाा स्ाापर्ा पश्चात जारी भवको र्टपािको सं र्मधार्
जमोजजम

दट शमा

गाउँपालिकाको

तीर्
यो

तहका

गररमामय

सरकारहरु
आठौँ

गाउँ

पटश गर्यक पाउँदा

2078/79 को मार्षयकक जजट

र््रमयाजशि
सभामा

छर्।

आगामी

घरपझोङ

आलायकक

मषयक

मिाई खुशीको अर्ुभलू त भवको

छ।
अध्यक्ष महोदय ताा सभाका सदस्यज्यूहरु
सं घीय सं रचर्ासँगै लसलमत श्रोत साधर् र न्यू र् जर्शजक्त लिवर स्ाार्ीय सरकारको र्याँ
अभ्यासमा जर्ताहरुका धटरै आकाङ्क्षा पूरा गर्ुयक पर्े हािसम्मको अमस्ाामा चारम ा
आलायकक मषयकको मार्षयकक जजट

कायायकन्मयर् पश्चात कटही उपिब्धीहरु यस गररमामय

सभामा जार्कारी गराउर्ट अर्ुमलत चाहन्छु ।
1.

र्मगतका आलायकक मषयकहरुजा ै लर्रन्तरको पहि र प्रयासपलछ सं घीय सरकारजा

अर्ुदार्

प्राप्त भई सजैभन्दा ठू िो योजर्ा कािीगण्डकी त जन्ध लर्मायकण काययक अजन्तम चरणमा
पुगटको छ। ह्यारुझो भ्यू ामर जार्ट रट लिङ सर्हतको पद मागयक कररम अजन्तम चरणमा
पुगटको छ। तटजलर्रिा जर्र्हत जहुमूखी लबयाम्पस भमर्को लर्मायकण काययक अगालड
जर्िसकटको छ ।
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2.

गण्डकी प्रदट श सरकारजा

अर्ुदार् प्राप्त भई यस गाउँपालिकाको समटत सहिगार्ीमा

माफायक धमाङ हुँदै याकखकयक आिुजारीसम्मको कृर्ष सडक लर्मायकण काययक सम्पन्न
भईसकटको छ। जहू उद्दटश्यीय सभाहि लर्मायकण काययक सम्पन्न भवको छ। जर्र्हत मार्ममा
प्रार्मलधक ल्याम भमर्को लर्मायकण काययक कररज अजन्तम चरणमा छ। गाउँपालिकाको
प्रशासर्ीक भमर् र लमर्ी मुस्ताङ पाकयक पररयोजर्ाको समटत लर्मायकण काययक अगालड जिी
रहटको छ।
3.

यस गाउँपालिकाको पययक कीय क्षटत्र िु म्जा तािमा पूमायकधार लर्मायकण काययक, होमस् ट प्रमियकर्
वमम पूमायकधार लर्मायकण काययक, लर्िलगरी मटस लबयापमा प्रलतक्षािय लर्मायकण काययक, आकषयकक
झोर्ाघाङ पाकयक लर्मायकण काययक सम्पन्न भईसकटका छर्।कािीगण्डकी र्र्दमा रयाजट ङको
समटत सफि पररक्षण गररवकोछ।

4.

ऐलतहालसक घरपझोङ र्कल्िा सं रक्षण वमम व्ययमजस्ात गर्े काययक लर्रन्तर अगालड
जर्िरहट को छ।

5.

कोलभड १९ को दोश्रो िहरका कारण लर्षटधाज्ञा आदट श जारी भई अत्यामश्यक सटमा
प्रमाह गर्े कटही कायायकियहरु जाहट क सजै कायायकियहरु जन्दाजन्दीको अमस्ाामा रहट ।
गाउँपालिकािट

कोलभडको

सं ्रममणको

प्रभार्मतहरुिाई स्ाार्ीयमस्तीजा

व्ययमस्ाापर्

गर्े

्रमममा

कोलभडजा

जजल्िा अस्पताि र पोखरासम्म पुर्याउर्का िालग

वउ ा जीप भाडामा लिई सञ्चािर् गर्े काययकदटजख लिवर वजन् जटन्

र्क

खररद गरी

मडा स्तर सम्म पुगी कोरोर्ा परीक्षण, सं ्रमलमतहरुिाई घरघरमा पुगी मालबस,
स्यालर् ाइजर िगायत स्मास््य उपकरण ताा स्मास््यकमीको लर्यलमत सटमा र्दर्ट
काययकिाई लतब्र रुपमा अगाडी जिाउदै आवको कुरा पलर् सभा समक्ष जार्कारी
गराउँदछु ।
6.

दट शका कलतपय स्ाार्ीय तहहरुमा जजट

समटत पाररत र्भवको अमस्ाामा हामीिट चािु

आलायकक मषयकको शुरुमात मर्हर्ा श्रामणको मसान्तमै सम्पूण यक योजर्ाहरु सम्झतता गरी
लर्मायकणका काययकहरुिाई तदारुकताका साा अगालड जिायौं। जसको फिस्मरुप चािू
आलायकक मषयकको र्मकास जजट को मडा तफयक १०० प्रलतशत र जहुमर्षयकय ताा ठू िा
ँ ीगत खचयक हुर्ट अर्ुमार् गररवको छ। यसिट असारट
योजर्ा तफयक कररज ७० प्रलतशत पूज
र्मकासको अन्त्य गददै जजट

कायायकन्मयर्को पा ोमा दट शका अन्य स्ाार्ीय तहहरुका

िालग पलर् वक उदाहरणीय काययक जन्न सलबर्ट मैिट महसुस गरट को छु ।
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7.

दट शका अलधकांश स्ाार्ीय तहमा कोरोर्ा महामारीको कारणजा

र्मकास लर्मायकण काययक

झण्डै ठटप प्राय छर्। सं क को यस घडीमा सारा घरपझोङजासीको जीमर्रक्षाको
अलभभारािाई प्राालमकतामा रा्दै यस माहामारीकै जीचमा म स्मयं समटत कोलभड
सं ्रमलमत हुँदा पलर् स्मास््य सजगता अपर्ाउँदै आलायकक वमम र्मकास लर्मायकणका
गलतर्मलधिाई लर्रन्तरता र्दवका छौं। जसजा

हाम्रो लर्धायकररत िक्ष्य प्रालप्तमा

ट मा पुगटको

छ।
सभाध्यक्ष महोदय ताा सभाका सदस्यज्यूहरु
8.

यस गाउँपालिकाको समृर्ि कृर्ष, पशुपािर्, िघु उद्यम ताा पययक र् प्रमद्जधयकर्मा लर्भयकर
रहटकोिट यी क्षटत्रहरुमा प्राालमकता र्दइवको छ। गाउँपालिका क्षटत्रलभत्रका कृर्षयोग्य
खटतहरुिाई तारमार िगाउर्ट काययक अजघ जर्िरहट को छ। र्ठर्ी, जोमसोम, िु म्जा, सम्िट
गाउँका कृर्षयोग्य भूलममा तारमार िगाउर्ट काययक अजन्तम चरणमा पुगटको छ। आगामी
आलायकक मषयकमा सजै गाउँका खटतीयोग्य जमीर्हरुमा तारमार िगाउर्ट काययक पुरा हुर्ट
र्मश्मास लिवको छु । र्मलभन्र् मडाहरुमा सामूर्हक कृर्ष फमयक, जा्ापािर् पकट
काययक्रमम, स्याउ र ओखर लजस्तार काययक्रमम ताा मत्स्य लमशर् काययक्रममहरु
सञ्चािर्मा ल्याइर्टछ।

9.

गाउँपालिका क्षटत्रमा रहट का सार्ा लसं चाई, िि लर्कास ताा जा ोघा ो लर्मायकणमा
गाउँपालिकािट

उच्च

प्राालमकता

र्दवर

योजर्ा

ताा

काययक्रममहरु

कायायकन्मयर्

गरररहट कोिट स्ाार्ीयजासीहरु िाभाजन्मत भै रहट काछर्।
10.

गाउँपालिकाको कटन्र जोमसोम जजारमा मुस्ताङ जजल्िा अस्पताि छ। माफायक र
र्ठर्ीमा स्मास््य चतकीहरु रहट का छर् भर्ट जाँकी गाउँहरु जचमाङ र स्याङमा हािसम्म
सामुदार्यक स्मास््य इकाईहरु रहट कोमा चािू आलायकक मषयकमा र्ै सङ्घीय सरकारको
सहयोगमा आधारभूत स्मास््य सटमा कटन्रहरुको भमर् लर्मायकणको काययक सम्पन्न भवको
छ। आगामी आलायकक मषयकमा यी स्मास््य कटन्रहरुजा
सटमा उपिब्ध हुर्टछ।

गाउँपालिका क्षटत्रका सजै

समटत आधारभूत तहको स्मास््य
स्मास््य

सं स्ााहरुमा स्मास््य

कमीहरुको दरजन्दी सं ्याको आधारमा पदपूलतयक गररवको छ।
11.

गाउँपालिकाको कटन्रमा रहट को जर्र्हत माध्यलमक र्मद्याियिाई र्मूर्ा र्मद्याियको
सूचीमा सूजचकृत गरी र्मूर्ा र्मद्यािय लर्मायकणको आयोजर्ा कायायकन्मयर्मा आवको छ।
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उक्त र्मद्याियमा प्रार्मलधक धार तफयकको लसलभि इजन्जलर्यररङ तफयकको अध्ययर् अध्यापर्
सुचारु भैरहट को छ। सो र्मद्याियिाई सुर्मधा सम्पन्र् जर्ाउर् गाउँपालिकाको तफयकजा
र्मलभन्र् योजर्ा ताा काययक्रममहरु प्रस्ताम गररवकोछ र ती आयोजर्ाहरु ्रममैसँग
कायायकन्मयर् भई रहटकाछर् ।
12.

जर्र्हत माध्यलमक र्मधाियमा चािु आलायकक मषयकमा प्रार्मलधक धार तफयकको छु ट्टै भमर्
ताा प्रयोगशािा भमर् वमम छात्रामास समटत लर्मायकण गर्े काययक प्रारम्भ भवको छ।

13.

गाउँपालिका क्षटत्रका सजै शैजक्षक सं स्ााहरुमा पठर्पाठर् ताा भतलतक सं रचर्ाहरुको
सुधार गददै िै जार्ट

14.

काययकमा गाउँपालिका दृिसं कजल्पत छ।

गाउँपालिका लभत्रका जस्तीहरुमा परम्परागत तारा खटिको सं रक्षण ताा सम्मियकर्का
िालग इन्डोर तारा खटि भमर् लर्मायकण काययकिाई प्राालमकता र्दवको छु ।

अध्यक्ष महोदय ताा सभाका सदस्यहरु,
15. गाउँपालिका

अन्तगयकतका सजै मडा कायायकियहरुिाई प्रर्मलधमैत्री जर्ाईवको छ। सजै मडा

कायायकियहरु र गाउँ काययकपालिकाको कायायकियमा लछ ो गलतको इन् रर्ट को प्रजन्ध
लमिाईवकोछ। गाउँ काययकपालिकाको कायायकिय ताा अन्तगयकतका मडा कायायकियहरुमा
स्मीकृत दरजन्दी जमोजजम कमयकचारीहरुको व्ययमस्ाापर् भवकोछ। मडा कायायकियहरुको
पत्राचार, घ र्ा दतायकका काम ताा राजस्म सं किर्को काययक र्मद्युतीय माध्यमजा
सं चािर् हुँदै आइरहटका छर्।
16. गाउँ

काययकपालिकाको कायायकियिट सजै तहका कायायकियहरुजा

जचठीपत्र आदार्प्रदार् गदायक

पूणयक रुपमा र्मद्यू तीय प्रर्मलध अमिम्जर् गरट को कारण सटमाप्रमाह लछ ो, छररतो र च ुस्त
जन्दै गईरहटकोछ।
17. युमा

लबिम ताा समाजघरहरुको भतलतक लर्मायकणमा उल्िट्य योगदार् गररवकोछ।

18. िु म्जा

ताि

व्ययमस्ाापर्िाई

गाउँपालिकाको

गतरमको

आयोजर्ामा

सूजचकृत

गरी

काययक्रममहरु अजघ जिाइवको छ। यस घरपझोङ गाउँपालिकाको जहुचजचयकत पययक कीय
गन्तव्यय जर्टको सो ताििाई ाप व्ययमजस्ात गर्यक आगामी आलायकक जषयकमा सङ्घीय ताा
गण्डकी प्रदट श सरकारसँग सहकाययक गरी पययक र् र्मकासिाई जोड सर्दइर्टछ।
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19. गाउँपालिका

क्षटत्रका सजै दलित ताा र्मपन्र् घर पररमारिाई प्राालमकतामा राखी

घरपझोङ गाउँपालिकाका सम्पूण यक घर पररमारिाई लर्शुल्क सतययक उजायक जडार्, जायोग्याँस
जडार् िगायत र्र्मकरणीय ऊजायकका काययकहरुिाई लर्रन्तरता र्दइर्टछ।
20. यस

गाउँपालिकामा उद्योग ग्राम स्ाापर्ा गर्यकको िालग उपयुक्त जग्गा छर्ो

गरी उद्योग

ग्रामको भतलतक पूमायकधार लर्मायकण गर्यक पहि गररर्टछ र उद्योग ग्रामको स्ाापर्ा पश्चात
मुस्ताङ जजल्िाकै सार्ा उद्योगीहरु िाभाजन्मत हुर्टछर् भर्ट रोजगारीको अमसरहरु समटत
मृर्ि हुर्टछर्।
21. तीर्ै

तहका सरकारहरुको सहिगार्ीमा यस गाउँपालिकाको मडा र्ं. ४ जोमसोममा

सुर्मधासम्पन्र् इन्डोर खट िकूद ग्राम लर्मायकण गर्े काययकको ाािर्ी भवकोछ। आगामी
आलायकक मषयकमा समटत यस आयोजर्ािट लर्रन्तरता पाउर्टछ र कटही मषयकमै उक्त पररयोजर्ा
पूरा गर्े िक्ष्य गाउँपालिकािट लिवको छ। चािू आलायकक मषयकमा उक्त खटिकूद हिको
लर्मायकणको िालग गाउँपालिकािट कररज ४५ िाख जराजरको लर्मायकण काययकको व्ययमस्ाापर्
लमिावकोछ।
22. गाउँपालिकाको

प्रशासकीय भमर् लर्मायकणको भतलतक प्रगलत चािू आ.म.मा कररज 4०%

भैसकटको हुर्टछ। आगामी आलायकक मषयकमा यो भमर्को लर्मायकण काययक पूरा भई सोही
भमर्जा

प्रशासलर्क काम कारमाही प्रारम्भ हुर्टछ। जसजा

सट माप्रमाह अझै प्रभामकारी

र च ुस्त दुरुस्त हुर्टछ । गाउँपालिकाको जहुउद्दटश्यीय सभाहि लर्मायकणको काययक यसै
आ.ज.मा सम्पन्न हुर्टछ।
सभाध्यक्ष महोदय ताा सभाका सदस्यज्यूहरु
23. दट शकै

िालग र्तिो लमर्ी मुस्ताङ पाकयकको लर्मायकण काययकको िालग प्रारजम्भक मातामरणीय

परीक्षण (IEE) सम्पन्र् भई पखायकि िगाउर्ट काययकका िालग ठट लबका स्मीकृत गररवको
छ।जसको जजट

व्ययमस्ाापर् सं घ, प्रदट श र यस गाउँपालिकाको सहिगार्ीमा हुर्टछ।

लमर्ी मुस्ताङ पाकयकको लर्मायकण पश्चात मुस्ताङ जजल्िाका मु्य मु्य धालमयकक ताा
पुराताजत्मक महत्मका धरोहरहरुको सूक्ष्म रुपमा यस गाउँपालिकाको कटन्र जोमसोम
जजारमै अमिोकर् गर्े र्मशटष अमसर उपिब्ध हुर्टछ। यस पररयोजर्ािट मुस्ताङ
जजल्िामा पययक कहरुको आगमर्मा उल्िट ्य जिोत्तरी हुर्टछ भर्ट पययक कहरुको मुस्ताङ
जसाईिाई

समटत

जिाउर्टछ।

मुस्ताङका
6

महत्मपूण यक

धरोहरहरुको

सूक्ष्म

रुपमा

जोमसोममा र्ै अमिोकर् गरट पश्चात पययक कहरु मास्तर्मक धरोहरहरुको अमिोकर्
भ्रमणमा

समटत

आकर्षयकत

हुर्टछर्

र

घरपझोङ

गाउँपालिका

ताा

अन्य

सजै

गाउँपालिकाहरुमा पययक कहरुको आमागमर्मा उल्िट ्य रुपमा जिोत्तरी हुर्टछ। यो
पररयोजर्ा लर्श्चय पलर् महत्मकांक्षी पररयोजर्ा भव पलर् ठू िो िगार्ीको आमश्यकता
रहर्ट र समयमा र्ै गर्े काययक च ुर्ततीपूण यक रहट तापलर् असम्भम भर्ट र्रहट को र्मश्मास
र्दिाउँदछु ।
24. जोमसोम-र्ठर्ी-छै रो-माफायक

च्रमपाको लर्मायकण काययक प्रदट श सरकारको सहयोगमा जारी

रहटको छ। यस सडकको लर्मायकण लर्धायकररत समयमार्ै पूरा गराउर्ट तफयक गाउँपालिका
िालगरहर्टछ। यो सडकको लर्मायकणिट जोमसोम, र्ठर्ी, छै रो, जचमाङ र माफायकका
जर्ताहरुको भामर्ात्मक वकता जलियो जर्ाउर्टछ र भतगोलिक दू रीिाई कम गरी
ु भ जर्ाउर्टछ। यसै
आमागमर्िाई सहजता गराउर्टछ। िु मार्ी पैठारी काययकिाई समयकसि
च्रमपाको मु्य र्हस्सा माफायक छै रो जोड्र्ट पलबकी पुिको लर्मायकण काययकिाई याासम्भम
लछ ो पूरा गर्यक गाउँपालिकािट पररणामुखी पहि गर्ेछ।
25. माला

उल्िट जखत च्रमपामा पर्े िु म्जाखोिा र र्ठर्ीखोिामा मो रट मि पुि लर्मायकणका

िालग गाउँपालिकािट आगामी आलायकक मषयकमा गण्डकी प्रदट श सरकार र र्टपाि सरकारसँग
समन्मयात्मक रुपमा काययक गर्ेछ। पररणामस्मरुप ती स्ाार्हरुमा पलबकी पुि लर्मायकण
भई स्ाार्ीय जर्ता प्रत्यक्ष रुपमा िाभाजन्मत भई उत्पादर् र उत्पादकत्म जृर्ि हुर्टछ।
26. रार्ष्ट्रय

गतरमको योजर्ामा पर्े कािीगण्डकी कोररडोर जटर्ी जोमसोम कोरािा सडक

लर्मायकणमा जशघ्रता ल्याउर् गाउँपालिकािट प क प क पहि गददै आवको छ । सााै
गाउँपालिका क्षटत्र लभत्र सडकमा जर्टका घर

हराको क्षलतपूलतयक

र्दिाउर् समटत

गाउँपालिकािट र्मशटष पहि गरररहटकोछ।
अध्यक्ष महोदय ताा सभाका सदस्यज्यूहरु
27. आजको

युग भर्टको सूचर्ा प्रर्मलधको युग हो। र्टपािको सं र्मधार्िट सजै र्टपािी

र्ागररकहरुको िालग सूचर्ाको हकको प्रत्याभूत गरट को छ। जर्ताको मतलिक हकको
रुपमा रहटको सूचर्ाको हकको प्रत्याभूलतका िालग गाउँपालिका सधैँ सर््रमय रहर्ट
र्मश्मास र्दिाउर् चाहन्छु ।
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28. प्रधार्मन्त्री

रोजगार काययक्रममजा

प्रत्यटक मडाहरुका सार्ा सार्ा र्मकास लर्मायकणका

काययकहरु भईरहट का छर्। यसजा

वकालतर र्मकास लर्मायकणका काययकहरु भवका छर् भर्ट

अकोतफयक जटरोजगार युमा ताा अन्य व्ययजक्तहरुिाई कजम्तमा पलर् न्यू र्तम रोजगारीका
अमसरहरु

प्राटत

भईरहटका

छर्।

आगामी

आलायकक

मषयकमा

प्रधार्मन्त्री

रोजगार

काययक्रममिाई अझै पररस्कृत युमा िजक्षत काययक्रमम सञ्चािर् गरी स्ाार्ीय जर्तािाई
रोजगारी जिाउर्ुको सााै सीप र्मकासका अमसरहरु प्रदार् गररर्टछ। सीप र्मकास गददै
जाँदा स्ाार्ीय जर्ता स्मरोजगार उन्मुख जन्र्टछर्।
29. अम

म आगामी आलायकक मषयकका िालग गाउँपालिकािट पटश गरट को र्ीलत ताा काययक्रममको

आधारमा तयार गरट को मार्षयकक जजट को सं जक्षप्त प्रारुप पटश गर्े अर्ुमलत चाहन्छु ।
30. आगामी

आलायकक मषयक २०७८/७९ को मार्षयकक जजट

तयार गदायक प्रचलित कार्ूर्हरुिट

लर्र्दयकष्ट गरट जमोजजमका सजै प्रकृयाहरुको अमिम्जर् गररवकोछ। मस्तीस्तरजा
योजर्ाहरुिाई र्मषयगत सलमलतहरुमा छिफि गरी जजट

सं कलित

ताा काययक्रमम तजुम
यक ा सलमलत

माफयकत काययकपालिकामा पटश गरी काययकपालिकाको लर्णयकय जमोजजम आजको यस सभामा
पटश गर्े व्ययमस्ाा लमिावको छु ।
31. आगामी

आलायकक मषयकको मार्षयकक जजट का मु्यतया दट हाय जमोजजमको सोच, िक्ष्य,

उद्दटश्य र अपटजक्षत उपिब्धी रहट का छर्।
सोच:
आलायकक रुपमा समि, सामाजजकरुपमा वलबयमिता, साँस्कृलतक रुपमा मतलिक, गन्तव्यय
र्क ार् भवको सुन्दर, समृि पययक कीय गाउँपालिका जर्ाउर्ट ।
िक्ष्य
सन्तुलित वमम समन्यार्यक र्मकासको माध्यमजा

समतामूिक र समृि समाजको लर्मायकण

गर्े।
उद्दटश्यहरु:
क) र्मद्यमार् कोरोर्ा महामारीको सं ्रममणिाई न्यू र्ीकरण गरी र्मकास आयोजर्ा ताा
काययक्रममहरुको िालग श्रोतको सुलर्जश्चतता गर्े,
ख) अधुरा आयोजर्ाहरुिाई प्राालमकता र्दर्ट,
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ग) गरीजी न्यू र्ीकरण गरी आलायकक र्मकासमा

ट मा पुर्याउर्ट योजर्ा ताा काययक्रममको छर्त

गर्े,
घ) र्मकास लर्मायकणमा भतगोलिक समार्ता र समता कायम गर्े,
ङ) जजस्तस्तरजा

छर्त

भई आवका आयोजर्ाहरुिाई प्राालमकता र्दर्ट,

च) जर्सहभालगता अलभमृर्ि गराउर् सर्कर्ट आयोजर्ाहरु छर्त

गर्े,

छ) सहभालगतामूिक योजर्ा लर्मायकण प्रकृयािाई प्रश्रय र्दर्ट,
ज) जर्चाहर्ा जमोजजमका आयोजर्ाहरु छर्त

गर्े,

झ) आयोजर्ा लर्मायकणसँग सम्जजन्धत सजै र्मषयक्षटत्रहरुमा जजट

र्मलर्योजर् गर्े,

ञ) पययक र् प्रजधयकर्मा जोड र्दर्ट,
)

समामटशी र समन्यायीक र्मकास प्रयासिाई प्रश्रय र्दर्ट,

ठ) रोजगारी उन्मूख आयोजर्ाहरुको छर्त मा जोड र्दर्ट,
ड) श्रोत र साधर्को अलधकतम उपयोग गर्े र प्रभामकारी रुपमा कायायकन्मयर् हुर् सलबर्ट
योजर्ाको छर्त
32.

गर्े।

आगामी आलायकक मषयकको जजट

मु्य रुपमा दट हायका दस्तामटज समटतको आधारमा तयार

पारट कोछु ।
क) र्टपािको सं र्मधार्
ख) र्टपाि सरकारिट तयार पारट को १५ औ ँ आमलधक योजर्ा
ग) स्ाार्ीय सरकार सञ्चािर् ऐर्, २०७४
घ) दीगो र्मकास िक्ष्यहरु
ङ) गाउँपालिकाको मार्षयकक र्ीलत ताा काययक्रममहरु
च) सं घीय सरकार ताा अन्तगयकतका लर्कायहरुजा

जटिा जटिामा भवका लर्दे शर्, र्दग्दशयकर्,

पररपत्र ताा काययकर्मलध
छ) गण्डकी प्रदट श सरकारको प्राम आमलधक योजर्ा ताा सो सरकारका लर्कायहरुजा
भवका पररपत्र, लर्दे शर् ताा काययकर्मलध
ज) मुस्ताङ जजल्िाजा

प्रलतलर्धी सभा ताा गण्डकी प्रदट श सभामा प्रलतलर्लधत्म गर्ुह
यक र्
ु ट

मार्र्ीय सांसद्जज्यू हरुका सल्िाह सुझामहरु
झ) गाउँ काययकपालिकाजा

भवका लर्णयकयहरु
9

ञ) योजर्ा

छर्त को

्रमममा

मडास्तरजा

लसफाररस

भई

आवका

योजर्ा

ताा

काययक्रममहरुको र्ममरण
)

स्ाार्ीय राजश्म परामशयक सलमलत ताा र्मषयगत सलमलतहरुजा

भवका लर्णयकयहरु

ठ) अन्य सान्दलभयकक र्मषयहरु।

अध्यक्ष महोदय ताा सभाका सदस्यज्यूहरु
अपटजक्षत उपिब्धी:
यस जजट

ताा काययक्रममको कायायकन्मयर्जा

स्ाार्ीय जर्ताको जीमर्स्तर माला उठी

आलायकक ताा सामाजजक रुपान्तरणमा योगदार् पुग्र्टछ।
आलायकक र्मकास
33. यस

गाउँपालिकाको मु्य आलायकक उपाजयकर् गर्े क्षटत्र भर्टको कृर्ष, पशुपािर् ताा पययक र्

क्षटत्र र्ै हो। आगामी आलायकक मषयकमा कृर्ष ताा पययक र् क्षटत्रको प्रमधयकर्का िालग र्मशटष
योजर्ा ताा काययक्रममहरु प्रस्ताम गरट कोछु । छै रो लसं चाई योजर्ा र्मस्तारको कामिाई
लर्रन्तरता र्दवकोछु । ती काययक्रममहरुजा

मूित: दलित ताा र्मपन्र् ताा फरक क्षमता

भवका घरपररमारका सदस्यहरु िाभाजन्मत हुर्टगरी काययक्रमम ताा जजट

व्ययमस्ाा

गरट कोछु ।
34. आगामी

आलायकक मषयकको िालग शसयकत जाहट कको आलायकक र्मकास तफयक कुि ९९ िाख

४३ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ जजट


र्मलर्योजर् गरट को छु ।

आगामी आलायकक मषयकमा कृषक िजक्षत काययक्रममहरु ५०% अर्ुदार्, िु मार्ी
अर्ुदार् िगायतका कामहरुिाई लर्रन्तरता र्दर्को िालग कृर्षसँग सम्जजन्धत
र्मज्ञ सर्हतको जजट



व्ययमस्ाा गरट को छु ।

जा्ा पािर् ताा पशु पािर् वमम र्मस्तारको िालग औषधी खररद, घाँस खररद
ताा र्मतरण, रै ाार्ट जािीहरुको सं रक्षण, िुि ु गाईको सं रक्षण ताा प्रमियकर्को
िालग आमश्यक जजट

र्मलर्योजर् गरट को छु ।जसजा

कृषकहरुिाई प्रत्यक्ष

िाभ पुग्र्ुको सााै आय आजयकर्मा मृर्ि हुर्टछ।


िघु उद्यमी ताा सार्ा र्कसार्हरुिाई लछट्टो प्रलतफि प्राप्त हुर्ट योजर्ाहरु जस्तै
कु ार्ी र्पसार्ी लमि, सोिार ड्रायर, पार्ी घट्ट ममयकत, उद्यमशीि र्मकास
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काययक्रमममा प्रर्मलध हस्तान्तरण, कृर्ष सडक, सार्ा लसं चाई ताा खटलतयोग्य
जलमर्मा तारजार जस्ता योजर्ाहरुिाई प्राालमकतामा राजख आमश्यक जजट
र्मलर्योजर् गरट को छु ।
35. यस

गाउँपालिकाको गतरमको आयोजर्ा लमर्ी मुस्ताङ पाकयकको िालग १ करोड जजट

र्मलर्योजर् गरट कोछु । यस योजर्ािाई सं घ सरकार ताा प्रदट श सरकारजा

समटत जजट

र्मलर्योजर् गराउर्को िालग र्मशटष पहि गररर्टछ।
36. आगामी

आलायकक मषयकका िालग समपूरक योजर्ाहरु कायायकन्मयर् गर्यक रु. ७५ िाख जजट

र्मलर्योजर् ग्रटकोछु । यसजा

प्रदट श सरकार ताा सङ्घीय सरकारजा

आउर्ट समपूरक

आयोजर्ाहरु कायायकन्मयर् गर्े व्ययमस्ाा लमिावकोछु । आगामी आ.ज.मा मडा र्ं. ५ को
र्ठर्ीमा ाकािी सङ्ग्रहािय लर्मायकणको िालग सं घ सरकारजा

समपूरक अर्ुदार् रु ४५

िाख र्मलर्योजर् भवको छ।
पूमायकधार र्मकास
37. आगामी

आलायकक मषयकको िालग शसयकत जाहट कको पूमायकधार र्मकास तफयक कुि 59 िाख ३

हजार रुपैयाँ जजट
38. पूमायकधार

र्मलर्योजर् गरट को छु ।

र्मकास तफयक आगामी आलायकक मषयकमा छै रो लसं चाई योजर्ा (्रममागत), छै रों

छहरा गुम्जा ममयकत, जचमाङ ्ीर्ष्टयर् सामुदार्यक भमर्मा र्कचर् ममयकत, कािीगण्डकी
त जन्धर् योजर्ा, पुााङ सामुदार्यक भमर्मा िोकि काठ पाकेर् ङ लर्मायकण र फलर्यकचर
ँ र् ममयकत ताा छार्ा छाउर्ट योजर्ा,
व्ययमस्ाापर् योजर्ा, दलित भमर्को आग

धालमयकक

स्ाि िोपर्कुजट सं रक्षण ताा व्ययमस्ाापर्, िु म्जा सम्िट खटतजारीमा तारजार िगाउर्ट,
र्ठर्ी दलित समाज भमर्मा जस्ता फटर्े, र्ठर्ी खोिा दट जख स्याङ पुल्चोक सम्म
कािीगण्डकी त जन्ध योजर्ा िगायतका पूमायकधार योजर्ाहरुका िालग जजट

र्मलर्योजर्

गररवको छ।
39. गाउँपालिकाको

प्रशासलर्क भमर् लर्मायकण गर्यकको िालग रु. २ करोड जजट को प्रजन्ध

लमिावकोछु । गण्डकी प्रदट श सरकारजा

समपूरक अर्ुदार् माफयकत सोही प्रशासलर्क

भमर् लर्मायकणका िालग रु. १ करोड जजट को प्रजन्ध लमिाइवको छ। सं घजा
यस काययकका िालग १ करोड ५० िाख उपिब्ध हुर्ट अर्ुमार् गररवकोछ।
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समटत

सामाजजक र्मकास
40. आगामी

आलायकक मषयकको िालग शसयकत जाहट कको सामाजजक र्मकास तफयक कुि 66 िाख

४5 हजार रुपैयाँ जजट
41. कोरोर्ा

र्मलर्योजर् गरट को छु ।

महामारीिट अर्हिट र्मश्म समुदाय र्ै आ्रमान्त भईरहट कोछ। यस महामारीको

त्रासदी यस

गाउँपालिका क्षटत्रमा पलर् रहट कोछ। आगामी आलायकक मषयकका िालग यस

महामारीको ाप सं ्रममण हुर् र्र्दर् ताा अन्य राहत ताा उिार ताा लबमारट ण् ीर् ताा
आइसोिटसर् व्ययमस्ाापर्का िालग आमश्यक खचयकको न्यू र्ता र्होस भर्टर कोरोर्ा
रोकााम ताा न्यूर्ीकरण राहत ताा उिार समटतका िालग रु.२५ िाख ाप जजट को
व्ययमस्ाा गरट कोछु ।
42. जशक्षातफयक

सङ्घीय सरकारजा

हस्तान्तररत काययक्रममहरुिाई याामत राखी ाप जशक्षक

तालिम/ र्मषयगत काययकशािा, मन् ट श्वरी जशक्षक तालिम, परीक्षा ब्यमस्ाापर् कक्षा (८ र
५), सााी दततरी जशक्षा काययक्रमम, पिाई उत्सम, र्मद्यािय छापामय काययक्रमम, खटिकूद
ताा अलतररक्त र््रमयाकिाप (र्मद्यािय, गापा), प्र.अ ताा जशक्षा सलमलत जैठक खचयक,
सााी दततरी जशक्षा काययक्रमम( र्मद्यािय), प्रा. क .प र उपसलमलत गठर्/अर्ुगमर्
प्रलतमटदर् (र्मद्यािय), उत्कृष्ट जशक्षक ताा र्मद्यािय

पुरस्कार, शैक्षीक प्रोफाईि लर्मायकण

(गाउँपालिका), स्ाार्ीय पाठ्य्रमम प्रकाशर्, पाठ्य पुस्तक िटखर् ताा छपाई कक्षा( १३), सूचकमा आधाररत रहट र र्मद्यािय अर्ुगमर् ताा प्रलतमटदर् (जशक्षा सलमलत,
काययकपालिका, जशक्षा शाखा) समटतका काययक्रममहरुमा जजट
43. आगामी

र्मलर्योजर् गरट कोछु ।

आलायकक मषयकमा चािू आलायकक मषयककै जस्तै जर्र्हत माध्यलमक र्मद्याियिाई

र्मूर्ा र्मद्यािय जर्ाउर्को िालग सङ्घीय सरकारजा
प्रदट श सरकारजा

सशतयक अर्ुदार् प्राटत हुर्टछ भर्ट

प्रार्मलधक धार तफयक भमर् लर्मायकण काययकको िालग ाप रु. ५० िाख

रकम प्राटत हुर्टगरी काययक्रमम तय गरट को छु ।
44. स्मास्ातफयक

आगामी आलायकक मषयकमा र्याँ लर्लमयकत जचमाङ र स्याङको आधारभूत स्मास््य

कटन्र भमर्हरुजा
45. पूण यक

सटमाप्रमाह प्रारम्भ हुर्टछ।

सं स्ाागत सुत्कटरी ताा सुर्तिो १००० र्दर् काययक्रमम कायायकन्मयर्, पूण यक खोप

र्दगोपर् सुलर्जश्चतता काययक्रमम,

जोमसोम स्मास््य चतकीमा मटमी मामर मटलसर् खररद,

वम्जुिटन्स खररद ताा चािक व्ययमस्ाापर्, मुस्ताङ सामुदार्यक दन्त उपाचार कटन्रिाई
अर्ुदार्, स्मास््य जशर्मर सञ्चािर्, मर्हिा स्मास््य स्मयं सटर्मका अध्ययर् भ्रमण खचयक
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समटतका िालग गाउँपालिकाको तफयकजा

सशतयक अर्ुदार्का अिामा छु ट्टै ाप जजट को

व्ययमस्ाा लमिावकोछु ।
46. मर्हिा

सं स्ाा सलमलत ताा आमा समूह व्ययमस्ाापर्, िैं गीक र्हं सा लर्मारण कोष,

मर्हिाहरुको सीप क्षमता अलभमृर्िका िालग तािीमहरु, िैं लगक उत्तरदायी जजट

पररक्षण

(GESI Audit), र्मलभन्र् र्दमसहरु सञ्चािर् खचयक, जािजालिकाहरु, जटठ न र्ागररक ताा
अपाङ्गता भवका व्ययजक्तहरु िाभाजन्मत हुर्टगरी चािू आलायकक मषयकका काययक्रममहरुिाई
लर्रन्तरता र्दँदै सो क्षटत्रका िालग ाप काययक्रममहरु प्रस्ताम गरी आमश्यक जजट
र्मलर्योजर् गरट कोछु ।
47. सामाजजक

न्याय कायम गददै र्मलभन्न कोषहरु जस्तै स्ाार्ीय सामाजजक सुरक्षा कोष, चािू

ँ ी कोष, छात्रमृजत्त कोष, प्रकोष व्ययमस्ाापर् कोष, आकजममक कोषहरुको
ताा र्मउँ पूज
काययकर्मलध जर्ाई लर्रन्तरता र्दई चिावमार् जर्ाईर्टछ।
मातामरण ताा र्मपद् व्ययमस्ाापर्
48. आगामी

आलायकक मषयकको िालग शसयकत जाहट कको मातामरण ताा र्मपद् व्ययमस्ाापर् तफयक

कुि 6७ िाख ८० हजार रुपैयाँ जजट
49. यस

र्मलर्योजर् गरट को छु ।

गाउँपालिका र्दीजन्य क ार्को उच्च जोजखममा रहट को स्ाार्ीय तह हो। हािसम्म

कािीगण्डकी ताा अन्य खोिाहरुको क ार्जा

सै यौं रोपर्ी खटलतयोग्य जमीर् जगरमा

पररणत भवको अमस्ाािाई मध्यर्जर गरी गाउँपालिकािट र्दीजन्य क ार्जा

हुर्ट क्षलत

न्यूर्ीकरण गर्यक त जन्धर्को काययकिाई पर्हिो प्राालमकतामा राखटको छ। मृक्षरोपण
काययक्रमम, कालिगण्डकी त जन्ध योजर्ा, िि लर्कास योजर्ा , भूसंरक्षण जस्ता
योजर्ाहरुको िालग जजट

र्मलर्योजर् गरट को छु ।

सुशासर् ताा संस्ाागत र्मकास योजर्ा
50. आगामी

आलायकक मषयकको िालग शसयकत जाहट कको सुशासर् ताा सं स्ाागत र्मकास योजर्ा

तफयक कुि २० िाख 7० हजार रुपैयाँ जजट
51. कुर्ैपलर्

र्मलर्योजर् गरट को छु ।

लर्कायको सफिता त्यसमा सं िग्र् मार्मश्रोतमा लर्भयकर गर्ेमा दुईमत रहँदैर्।

र्मकासका आयामहरु मध्यट मार्मश्रोतको र्मकास पलर् वक आयाम हो। र्यर्ै मार्म
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जर्शजक्तहरुको क्षमता अलभमृर्ि ताा प्रर्मलधमैत्री र्मकासका िालग आगामी आलायकक
मषयकका िालग र्मलभन्र् काययक्रममहरुको प्रस्ताम गरट कोछु ।
52. आउँदो

आलायकक मषयकदटजख गाउँपालिकािट कायायकन्मयर् गर्े योजर्ा ताा काययक्रममहरु

योजर्ा व्ययमस्ाापर् सफ् मटयरजा

व्ययमजस्ात गररर्टछ। फोहोरमैिा व्ययमस्ाापर्, मार्षयकक

सलमक्षा गोष्टी, O&M Survey, उज्यािो घरपझोङ काययक्रमम अन्तगयकत सजै मडाका
सडकजत्तीहरुको महसुि लतर्े समटतका िालग आमश्यक जजट को र्मलर्योजर् गरट कोछु ।
53. त्यसै गरी

न्यार्यक सलमलत/मटिलमिापकतायक तािीम, घरपझोङ गाउँपालिकाको पाश्वयकजचत्र,

न्यार्यक सलमलत व्ययमस्ाापर् खचयक, अध्ययर् अमिोकर् भ्रमणको जजट

र्मलर्योजर् गरट को

छु ।
54. अलतररक्त

समयमा काम गरट मापत कमयकचारी प्रोत्साहर्भत्ता ताा पदालधकारीहरुको

सुर्मधाका िालग जजट को प्रस्ताम गरट कोछु । कोरोर्ा महामारीको न्यू र्ीकरण राहत ताा
उिारमा खर् वका कमयकचारीहरुिाई जोजखम भत्ता प्रस्ताम गरट कोछु ।
55. न्यू र्

जर्शजक्त, अलधकतम काययकजोझका कारण अलतररक्त समयमा पलर् काययक सम्पादर्

गर्ुयक पर्े सजै तहका कमयकचारी वमम सहयोगी समटतको उच्च मूल्यांकर् गददै प्रोत्साहर्
भत्ताको िालग मजट
56. सशतयक

र्मलर्योजर् गरट को छु ।

तफयकका सजै योजर्ा ताा काययक्रममहरुिाई हुजहू प्रस्ताम गरट कोछु र यसै साा

सं िग्र् र्मलर्योजर् र्मधटयक, २०७८ को अर्ुसूचीमा सूजचकृत गरी राखटकोछु ।
अध्यक्ष महोदय र सभाका सदस्यज्यूहरु,
57. अम

म आगामी आलायकक मषयकको िालग अर्ुमालर्त आय र व्यययको अर्ुमार् यस गररमामय

सभामा पटश गर्े अर्ुमलत चाहन्छु । हािसम्म प्राटत हुर् आवका काययक्रममहरुको
आधारमा आगामी आलायकक मषयकको िालग अर्ुमालर्त जजट को आकार रु. ३3 करोड १२
िाख २६ हजार ९५0 रुपैयां को हुर्टछ। यसै जमोजजमको जजट को सं रचर्ामा
सामाजजक सुरक्षा मापतको रकम सं िग्र् गररवको छ। सामाजजक सुरक्षा मापत र्मतरण
गररर्ट रकम कोष ताा िटखा लर्यन्त्रण कायायकियजा
स्ाार्ान्तरण हुर्टछ । कूि प्रस्तार्मत जजट

सम्जजन्धत व्ययजक्तको खातामा लसधै

मध्यट चािू तफयक जम्मा ५ करोड १५ िाख

ु ार् रहट कोछ। जाँकी हुर् आउर्ट रु.२8 करोड 6 िाख 66
85 हजार खचयक हुर्ट पूमायकर्म
हजार ५00 मध्यट सशतयक अर्ुदार् तफयकका काययक्रममहरुको िालग कूि १1 करोड 52
िाख खचयक हुर्टछ भर्ट जाँकी जजट

रु. १6 करोड 54 िाख 66 हजार ५00 र्मलभन्र्
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क्षटत्रगत आयोजर्ाहरु र तीर्को व्ययमस्ाापर् र समपूरक कोष लर्मायकण वमम र्मलभन्र्
ँ िर् गरट कोछु । आगामी आलायकक
कोषहरुको व्ययमस्ाापर्मा खचयक हुर्टगरी जजट को आक
मषयकका सजै योजर्ा ताा काययक्रममहरु यसै साा सं िग्र् गरी र्मलर्योजर् र्मधटयकको
ु ीमा सुजचकृत गरट कोछु । र्मस्तृत र्ममरण सोही र्मधटयकजा
अर्ूसच
58. कूि

जजट

मध्यट आगामी आलायकक मषयकमा सङ्घीय सरकारजा

प्राटत गर्यक सर्कर्ट छ।
र्मजत्तय समार्ीकरणजा

रु. ६ करोड 99 िाख, र्मत्तीय समार्ीकरण गण्डकी प्रदट श सरकारजा
हजार, सङ्घीय सरकारको राजस्म जाँडफाँडजा

63 िाख २6

रु. ३ करोड 61 िाख 56 हजार,

गण्डकी प्रदट श सरकारको समारी साधर् कर जाँडफाँडजा

रु. १4 िाख 60 हजार,

सङ्घीय सरकारको सशतयक अर्ुदार् तफयक रु. १1 करोड 52 िाख, सं घीय र्मशटष
अर्ुदार् तफयक रु. 2 करोड 12 िाख, गण्डकी प्रदट श सरकारको र्मशटष र समपूरक
अर्ुदार् कूि रु. १ करोड 33 िाख र गाउँपालिकाको आन्तररक श्रोत तफयकको रकम
रु. ८6 िाख 79 हजार 500 रहर्टछ।
59. अम

म यस सभामा यस गाउँपालिका क्षटत्रलभत्र आगामी आलायकक मषयकमा िगाइर्ट कर ताा

गैरकर दस्तुर समटतको र्मषयमा जार्कारी गराउर्ट अर्ुमलत चाहन्छु । स्ाार्ीय सरकारको
मु्य आन्तररक श्रोत भर्टको कर ताा शुल्कहरुजा ै सं किर् हुर्ट रकम हो। चािू
आलायकक मषयककै जस्तो करका दरहरु प्रस्ताम गरट कोछु । चािू आलायकक मषयकभन्दा कटही
दरका क्षटत्रहरुमा दायरा र्मस्तार गर्े प्रजन्ध लमिावकोछु । गाउँपालिकाको स्ाार्ीय
राजस्म परामशयक सलमलतको लसफाररसमा तय गररवका राजस्म सं किर्का दरहरुको
प्रस्तार्मत र्ममरण यसै साा सं िग्र् आलायकक र्मधटयक, २०७8 मा प्रस्तुत गरट कोछु ।
60.

आगामी आलायकक मषयक स्ाार्ीय सजञ्चत कोषजा

व्यययभार हुर्ट रकम सर्हत र्मलभन्र्

काययक्रमम ताा आयोजर्ाहरुको सूजच सर्हतको र्मलर्योजर् र्मधटयक, २०78 समटत
यसैसाा पटश गरट कोछु ।
61. आगामी

आलायकक मषयकका िालग र्मलभन्र् योजर्ा ताा काययक्रममहरु सर्हतको मार्षयकक

र्मकास योजर्ा लर्मायकण गर्यकको िालग सं घ सरकार ताा प्रदट श सरकारजा

र्मशटष अर्ुदार्

ताा समपूरक अर्ुदार् सर्हत अन्य साधर्श्रोत जु ाउर्मा अलत महत्मपूण यक भूलमका लर्मायकह
गर्ुह
यक र्
ु ट मुस्ताङ जजल्िाजा

प्रलतलर्लधसभामा प्रलतलर्लधत्म गर्े लर्मतयकमार् सांसद ताा

गण्डकी प्रदट श सभाका मार्र्ीय सांसदज्यू हरुिाई मुरी मुरी आभार व्ययक्त गदयकछु।
15

62. कुर्ै

पलर् जजट

ताा काययक्रममको प्रभामकाररता त्यसको कायायकन्मयर्मा लर्भयकर गदयकछ।

उजल्िजखत जजट का सफि कायायकन्मयर्का िालग यस गररमामय गाउँसभाका सजै
सदस्यज्यूहरु, कमयकचारी, आम जर्ता, मुर्िजजमी ताा सजै सरोकारमािा घरपझोङमासीको
साा र सहयोगको अपटक्षा लिवको छु । सरोकारमािा सजैको साा र सहयोगिट र्ै
घरपझोङ गाउँपालिकाको "सामामटशी , सामाजजक रुपान्तरण, प्रकृलत सं रक्षण र सं स्कृलत",
: "कृर्ष, पययक र्, पयायकमरण, पूमायकधार, घरपझोङको समृर्ि" भन्र्ट गाउँपालिकाको र्ारा ताा
गण्डकी प्रदट श सरकारिट अमिम्मर् गरट को समृि प्रदट श, सुखी र्ागररकको दीघयककालिर्
सोच र र्टपाि सरकारिट अजिम्जर् गरट को समृि र्टपाि, सुखी र्टपािीको रार्ष्ट्रय सं कल्प
पूरा हुर्टछ भन्र्टमा र्मश्मास लिवकोछु ।
63. अन्त्यमा,

सहयोग

आगामी आलायकक मषयकको जजट
पुर्याउर्ु

हुर्ट

ताा काययक्रमम लर्मायकणका िालग सुझाम ताा

गाउँपालिकाका

श्रिटय

अध्यक्षज्यू,

सजै

लर्मायकजचत

जर्प्रलतलर्धीज्यू हरु, राजलर्लतक दिहरुका जजम्मटमार पदालधकारीज्यू हरु, र्मषयगत सलमलत
िगायत अन्य सलमलतका सदस्यज्यू हरु, गाउँ काययकपालिकाका सजै सााीहरुिाई आभार
प्रक

गददै जजट

लर्मायकणको प्रार्मलधक पा ो व्ययमस्ाापर्मा सहयोग गर्ुह
यक र्
ु ट प्रमुख

प्रशासकीय अलधकृत िगायत सं िग्र् सजै कमयकचारी लमत्रहरुमा हार्दयकक धन्यमाद व्ययक्त
गर्यक चाहन्छु । धन्यमाद!
प्रस्तुतकतायक
सलमयकिा गुरुङ
उपाध्यक्ष ताा सं योजक
घरपझोङ गाउँपालिकाको जजट
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ताा काययक्रमम तजुम
यक ा सलमलत

