आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ को
वजेट वक्तव्य

राप्ती सोनारी गाउपार्िका
अगैया २०७८

उपाध्यक्ष श्री धनीकुमारी खत्रीद्धारा आर्थिक वर्ि
०७८।०७९को आय-व्ययको वक्तव्य

सभाध्क्षज्यु सभासदज्युहरु आदरणीय दददीवहहनी तथा दाजुभाइहरु ,
❖ कोर्भड-१९ महामारीिे सृजन
ि ा गरे को हाम्रो जीवनकािकै सवािर्धक च ुनौर्तपुणि
पररस्थथती सामना गदै नार्गरकको जीवन रक्षा गनि अथितन्त्त्रिाई गतस् शीि
त ुल्याउदै प न
ु उितथान गनि सहकन्त्छ भन्ने दृढ हवश्वासकासाथ म आर्थिक वर्ि
२०७८/०७९ को आयव्ययको हववरण साविजर्नक गनि उपस्थथत भएकी छु ।
❖

❖

सन २०२० को सुरुमा दे खापरे को कोर्भड- 19 महामारीिे हवकास र समृहद्धको
यात्रामा गस्भभर असर पुयािएकोछ। कोर्भड महामारी र सो को रोकथाम तथा
र्नयन्त्त्रण गनि वाध्यतावश थथार्नय प्रशासनद्धारा जारी गररएको र्नर्ेधाज्ञािे
न्त्युन आयथतर भएका जनताको जीवन र्नवािहमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ ।
सं क्रमण रोकथाम र्नयन्त्त्रण र उपचारका िार्ग गररएका प्रयासका वावजुद
यस पार्िकाका १४ जनािे ज्यान गुमाउनु परे को छ । यस महामारीवाट
मृत्युवरण गनुि हुने दाजुभाइ तथा दददीवहहनी प्रर्त हाददिक श्रद्धान्त्जिी अपिण
गदिछु । मृतकका पररवारजनमा समवेदना व्यक्त गदिछु । सं क्रर्मत
हवरामीको र्सघ्र थवाथ्यिाभको कामना गदिछु ।
कोर्भड- 19 महामारीको दोस्रो िहरको जोस्खम बढ्दै जााँदा हाम्रो सामु
च न
ु ौतीहरु थहपएका छन।सं क्रमणको जोस्खम कायम रहने अवधस् र यसको
प्रभाव अझै यहकन हुन सकेको छै न। सङ्कटको यस समयमा यस पार्िकाका
जनताको जीवन रक्षाको अर्भभारािाइ हामीिे उच्च प्राथर्मकता ददएकाछौ

2

❖ आगामी वर्िको बजेट तजुम
ि ा गदाि नेपािको सं हवधान, पन्त्रौ योजना ,समृद्ध

नेपाि सुखी नेपािीको राहिय आकांक्षा ,हवकासर्सि रािमा थतरोन्नर्त र
ददगो हवकासको िक्ष्यिाइ महत्वपुणि आधारको रुपमा र्िईएको छ ।
सवै प्रकारका आर्थिक हवभेदको अन्त्त्य गदै हवकास समृहद्ध र सामास्जक
न्त्यायको यात्रािाइ थप गर्तस्शि वनाइनेछ ।जनप्रर्तर्नधी र्नजी क्षेत्र
वुहद्धजीहव पेशाहवद र आम नागररकवाट प्राप्त सुझाविाइ सहर्ि ग्रहण
गररएकोछ ।

सभाध्यक्षज्यू सभासदज्यूहरु एव आदरणीय दददीवहहनी तथा दाजुभाइहरु
अव म आगामी आर्थिक वर्ि२०७८/७९ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथर्मकता
प्रथतुत गदिछु । वजेटका उद्देश्यहरु र्नभनानुसार रहे का छन

(क)

कोर्भड-१९ को महामारीबाट नार्गरकको जीवन रक्षा गने ,

(ख) आर्थिक गर्तहवर्ध एव हवकास

र्नमािणका कायिहरुिाइ र्तव्रता ददने

(ग)
यस पार्िकाको िोककल्याणकारी भर्ु मकािाइ सुदृढ वनाइ
सामास्जक सुरक्षा र सामास्जक न्त्याय सहहतको समृहद्ध हार्सि गने

(घ)

साविजर्नक , र्नजी र सहकारी क्षेत्रमा उपिब्ध स्रोत र साधनिाई
उत्पादनशीि क्षेत्रमा पररचािन गदै रोजगारी सृजना र अथितन्त्त्रमा
सुधार

ङ)

हवपदको अवथथामा

तत्काि राहात उद्दार र पुनथथािपना गने

सभाध्यक्षज्यू सभासदज्यूहरु एवं आदरणीय दददीर्बहनी तथा दाजुभाइहरु,
बजेटका उद्देश्य हार्सि गनि दे हाय वमोस्जमका प्र ाथर्मकता र्नधािरण
गरे की छु
(क)

कोर्भड- १९ को रोकथाम, र्नयन्त्त्रण तथा उपचारका िार्ग परीक्षणको
दायरा हवथतार, उपचारको व्यवथथा, थवाथ्य उपकरण तथा सामग्रीको
आपुती र्न शुल्क खोपको सुर्नस्ितता, थवाथ्य पुवािधारको हवकास
र स्चहकत्सक एवं थवाथ्यकमीहरुको प्रभावकारी पररचािन

ख) कोर्भड १९ वाट प्रभाहवत पररवारिाइ राहात हवतरण
ग) श्रम वजारमा प्रवेश गने श्रर्मकिाइ प्रधानमन्त्त्री रोजगार कायिक्रम
तथा

मुख्यमन्त्त्री

ग्रार्मण

हवकास

जथता

कायिक्रम

मार्ित

रोजगारीको सृजना
घ) कृहर् उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवृहद्ध र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभर्ु त
ङ्ग) वडा र पार्िका हवच समन्त्वय र सहकायि मार्ित सन्त्तुर्ित हवकास
च) जीवनोपयोगी एव र्सपमुिक स्शक्षाका िार्ग पुवािधारमा िगानी
छ)

सवै प्रकारका हवभेद र असमानताको अन्त्त्य र समन्त्याहयक हवकासका
प्रर्तर्िमा न्त्यायपुणि पहुच

सभाध्यक्षज्यू सभासदज्यूहरु एवं आदरणीय दददीर्बहनी तथा दाजुभाइहरु,
् ािधार हवकासका िार्ग
अब म हवर्यगत क्षेत्र र यस पार्िकाका ९ वटै वडाको पुव
हवनस् योजन गररएको वजेट प्रथतुत गदिछु
कोर्भड- १९ सं क्रमण रोकथाम, र्नयन्त्त्रण तथा उपचार
❖

❖

कोर्भड महामारीको रोकथाम, र्नयन्त्त्रण र उपचारको भरपदो व्यवथथा गरी सवै
जनताको स्जवन रक्षा गनि हामी प्रर्तवद्ध छौ ।थवाथथ जोस्खम न्त्यूनीकरण
गनि पुणि सामर्र््यि सहहत उपिब्ध सबै सभभावनाको उपयोग गनि वजेट
केस्न्त्ित रहेको छ ।कोर्भड- 19 को रोकथाम, र्नयन्त्त्रण, उपचार र खोपको
सुर्नितताका िार्ग बजेट अभाव हुन ददइनेछैन।राप्ती सोनारी अथपतािमा
कोर्भड- 19 को एस्न्त्टजीन हकड हवर्धवाट परीक्षण र उपचारको व्यवथथा
र्मिाइएको छ। कोर्भडबाट सं क्रर्मत हवारमीकोउपचारमा अस्ससजनाको
कर्म हुन नददन अस्ससजन र्सर्िन्त्डरको ढु वानी र खररद गरी भण्डार गनि
आवश्यक वजेटको व्यवथथा र्मिाइएको छ । राप्ती सोनारी अथपतािमा
१५
शैया क्षमताका िार्ग आवश्यक उपकरण र और्र्धको िार्ग
आवश्यक वजेट हवर्नयोजन गररएकोछ ।
कोर्भड- 19 बाट सं क्रर्मत भई घरमा रहे का र्बरामीको थवाथ्य अवथथाको
र्नरन्त्तर र्नगरानी , परामशि तथा उपचारको िार्ग घुभती सेवा, कि सेन्त्टर
सञ्चािन,

मनोसामास्जक

परामशि,आपतकार्िन

उपचार

र

अस्ससजन

िगायतका सेवा र्नशुल्क उपिव्ध गराउने व्यवथथा र्मिाएहक छु ।
❖ अथपताि तथा थवाथ्य चौकीको थतरवृहद्धका साथै घभती थवाथ्य सेवा,
र्न शल्कु गभविती जााँच सेवा, प्रसुर्त सेवा, खोप सेवा, समुदायमा आधाररत
ु थवाथ्य सेवामा आम
पुनथि थापना तथा परामशि सेवा मार्ति आधारभत
नार्गरकको पहुाँच थथाहपत गररनेछ ।

❖ थवाथ्य सेवािाइ थप प्रभावकारी वनाउन यस पार्िका अन्त्तगित कायिरत
महहिा थवाथ्य थवयवसेहवकािाइ प्रोत्साहान थवरुप रु १००० थप
गररकी छु ।

❖ कोर्भड-19 रोकथाम र्नयन्त्त्रण तथा उपचार िगायत समग्र थवाथ्य सेवा
प्रवाहका िार्ग

रु ५ करोड ५१ िाख हवर्नयोजन गरे हक छु ।

स्शक्षा
स्शक्षा पाउनु सवै वािवार्िकाहरुको अर्धकार हो । गुणथतरी स्शक्षामा सहज
पहुच हटकाउपना र र्नधािररत र्सकाइ सक्षमता हार्सि गनि हवर्भन्न स्शकर्िकमा
तपर्सि वमोस्जम रकम हवनयोजन गरे की छु
१) र्न शुल्क पा पु

८३ िाख १४ हजार

२) छात्रवृस्ि

२८ िाख ५५हजार

३) ददवा खाजा

१ करोड १५ िाख

४) हवद्यािय भौर्तक पुवािधार

१ करोड ८ िाख

५) प्रारस्भभक वािवार्िका स्शक्षक

१ करोड ५० िाख ८० हजार

ु तह स्शक्षक तिव
६) आधारभत

११ करोड ६२ िाख

७) मा हव तह स्शक्षक तिव

३ करोड १२ िाख

८) प्राहवर्धक स्शक्षा अध्ययनका िार्ग छात्रवृस्ि

१५ िाख

९) नमुना हवद्यािय हवकासका िार्ग

रु १२ िाख

गुणथतरीय स्शक्षामा सवै वािवार्िकाहरुको पहुच सुर्नस्ित गनि स्शक्षाका
समग्र कायिक्रमहरु सं चािन गनि कुि रु २८ करोड ९७ िाख हवर्नयोजन
गररएकोछ । पार्िकाको आन्त्तररक स्रोतवाट तिव भिा खाने स्शक्षक एव
प्रारस्भभक वािवार्िका स्शस्क्षकाहरुको तिव वृहद्ध गररएकोछ ।

शान्त्ती सुरक्षा
सेवा प्रवाहिाइ र्छटो छररतो वनाइ जनतािाइ राहात महशुस गराउन से वा
प्रवाहमा सुचना प्रहवर्धिाइ जोड्दै ितु कायिसभपादन प्रणािीको थथापना गनि
हवर्भन्न सफ्टवेयर जडान गररनेछ । कायािियका कामकारवाहीिाइ पाररदस्शि
वनाउन हवर्भन्न सं चार माध्यमहरुसं ग समन्त्वय र सहकायि गररनेछ ।
ु सेवामा जनताको सहज पहुाँच पुयािउन वथतीथतरमा हवर्भन्न स्शहवर
आधारभत
सं चािन गररनेछ । पार्िका र वडावाट सं चािन भएका हवकास र्नमािणका
कायिहरुिाइ

गुणथतररय

र

प्रभावकारी

वनाउन

नर्तजामुिक

अनुगमन

प्रणािीको थथापना गरी कायािन्त्वयन गररनेछ । यसका िार्ग रु ३६

िाख

६७ हजार हवर्नयोजन गरे कीछु ।

िै र्गंक समानता र सामास्जक समावेशीकरण
महहिा वािवार्िका अपांगता भएका व्यस्क्त जेष्ठ नागररक तथा यौर्नक तथा
िैर्गंक अल्पसं ख्यकको त्याकं सं किन तथा अध्यावर्धक गररनेछ । हय वगि
र क्षेत्रका व्यस्क्तहरुको क्षमता अर्भवृहद्ध गरी आत्मर्नभिर वनाइनेछ । जेष्ठ
नागररकिाइ सभमानका कायिक्रमहरु सं चािन गररनेछ र वहाहरुको ज्ञान र्सप
र कौशिताको यथोस्चत प्रयोग गररनेछ । समाजमा रहे का कुररर्त कुप्रथा
िैर्गक हहं सा मानव वेच हवखन तथा ओसारपसार हवरुद्ध सचेतनामुिक
कायिक्रमहरु सं चािन गररनेछ । महहिा हवकास कायिक्रमद्धारा प्रविददत महहिा
सहकारी सं थथाहरुको सुदृहढकरण एवं थथार्नय तहको महहिा उद्यमी सं जाि
थथापना र सं चािन गररनेछ । यस पार्िका अन्त्तगित एक िै र्गंक हहं सा
र्नवारण कोर् थथापना गरी आवश्यक रकम जभमा गररनेछ । उपयुक्त
ि
कायिक्रमहरु सं चािन गनि रु २३ िाख हवर्नयोजन गररएकोछ ।

सं स्घय सरकार शसति अनुदान (पुवािधार)
यस पार्िका अन्त्तगित परुवा खोिा झोिुगे पुि र्नमाणिका िार्ग रु १० िाख
िक्ष्मी मा हव छात्रावास र्नमािण ३० िाख र मुक्त कभिहरी स्रोत भवन
र्नमािणका िार्ग रु २५ िाख हवर्नयोजन गररएको छ । यसवाट जनतािाइ
दै र्नक आवतजावतमा सुहवधा पुग्ने हवद्याथीको र्सकाइ उपिस्व्धमा अर्भवृहद्ध र
मुक्त कभिहरीको क्षमता अभवृहद्ध जथता उपिस्व्ध हार्सि हुनेछन ।

जिस्रोत तथा र्सचाइ
थवथथ नागररक समृहद्धको आधार भन्ने अवधारणािाइ साकार रुप ददन
जनताको दै र्नक जीवनमा प्रयोग हुने परभपरागत च ुल्हो काठ दाउरावाट खाना
पकाउने अवथथावाट मुक्त गनि सुधाररएको च ुल्हो वायोमास प्रहवर्ध जडान सौयि
उजाि प्रहवर्ध जडान वायोग्यास जडान गरी आधुर्नक उन्नत प्रहवर्ध प्रयोगमा
ल्याइनेछ । यसका िार्ग रु ८ िाख हवर्नयोजन गररएकोछ ।

त्याकं प्रणािी
आ व ०७८।०७९ मा सं चािन हुने सभपुणि आयोजनाहरु वारे जानकारी
गराउनका िार्ग सरोकारवािा सवैिाइ अर्भमुस्खकरण गररनेछ । यसवाट
उपभोक्ता सुसस्ु चत भइ र्नमाणि हुने योजनाहरु गुणथतरीय हुने र योजना र्नमािण
दे स्ख उपभोग सभम जनताको प्रत्यक्ष सहभार्गता हुन गै अपनत्व कायम हुनेछ
। यसै गरी समुदायथतरमा हवर्भन्न दताि स्शहवरहरु सं चािन गरी जनतािाइ घर
दै िोमा सेवा हवथतार गररनेछ । पार्िकावाट सं चार्ित सभपुणि कायिक्रमहरुको
ु ाइिाइ व्यवस्थथतरुपमा सं चािन
सामास्जक पररक्षण गररनेछ । गुनासो सुनव

गररनेछ

।

उपयुक्त
ि

कायिसभपादनका

िार्ग

रु३

िाख

३३

हजार

छु ट्टयाइएकोछ ।

पुवािधार हवकास
यस पार्िका अन्त्तगित ९ वटै वडाको सन्त्तर्ु ित हवकासका िार्ग जनताको आवश्कता माग
र चाहाना पररपुर्तिका िार्ग वडातर्ि रु ९ करोड ८७ िाख

र पार्िका तर्ि रु ९

करोड २८ िाख समपुरक कोर् तर्ि ३ करोड गरी जभमा रु २२ करोड १५ िाख
हवर्नयोजन गररएको छ ।यसवाट सवै समुदायको आधारभुत आवश्यकता पुरा हुने अपेक्षा
र्िइएको छ ।हवकास र्नमािणका कायिमा जनताको प्रत्यक्ष सहभार्गता हुन गै हवकासको
प्रर्तर्िमा समन्त्याहयक पहुच हुनेछ र यसवाट सभपन्न आयोजनाहरुप्रर्त अपन्त्वत्व कायम
हुन गइ आयोजनाको ददगोपना सुर्नित भएको हुनेछ ।

वातावरण तथा हवपद व्यवथथापन
राप्ती सोनारी गाउपार्िका वर्ाियाममा वाढीको उच्च जोस्खममा रहने र यसको प्रत्यक्ष
असर राप्ती हकनाराका वथतीमा

पनि जाने भएकािे तटवन्त्धन वृक्षारोपण नदी च्यानिाइज

जथता रोकथाम तथा राहात उद्धारका कायिक्रम सं चािन गररनेछन । वाढीको क्षेर्त
न्त्युर्नकरण गनि र यस थथायी समाधानका िार्ग सं घ र प्रदे श सरकारसं ग समन्त्वय गरी
तटवन्त्धनका िार्ग स्रोत पहहचान गरी पररचािन गररनेछ । यसरी समग्र हवपद
व्यवथथापनका िार्ग रु १ करोड हवर्नयोजन गरे कीछु ।

सं थथागत हवकास र सेवा प्रवाह
म भ्रष्टाचार गददिन हुन पर्न ददन्न भन्ने नारािाइ साथिक रुप ददन सेवाग्रहीमैत्री वातावरण
सृजना गरी जनताको घरदै िोमा सेवा प्रदान गरीनेछ । पार्िकावाट सभपादन हुने हरे क
हक्रयाकिापिाइ

पारदस्शि वनाइनेछन

।

भ्रष्टाचार

र्नयन्त्त्रण

पारदस्शिता

शुसासनका

माध्यमवाट हवकास र्नमािणका कायिहरुमा जनताको अर्धकार्धक सहभार्गता प्रविद्धन
गररनेछ । सेवा प्रवाहका िार्ग च ुथत र सं क्षम प्रशासर्नक सं यन्त्त्रको आवश्यकता पनि
जान्त्छ

।

सेवा

प्रवाहकाको

नया

प्रहवर्ध

तथा

अवधारणासं ग

पररस्चत

गराउन

कमिचारीहरुिाइ क्षमता अर्भवृहद्धका तार्िम सं चािन गररनेछन । कमिचारीको मनोवि
उच्च

राख्दै

जनताको

सेवककोरुपमा

रहन

उत्प्रेररत

गररनुका

कायिक्रमहरु सं चािन गररनेछन । उपयुक्त
ि
हक्रयाकिापका अर्तररक्त
भिा प्रशासर्नक खचि िगायतका िार्ग

साथै

प्रोत्साहानका

कमिचारीको तिव

रु १३ करोड ६८ िाख ८४ हजार हवर्नयोजन

गरीएकोछ ।

कृहर्
कृहर् क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वढाइ अथितन्त्त्रिाइ गर्तस्शि वनाइनेछ ।
कृहर् क्षेत्रको आधुर्नहककरण, हवहवर्धकरण र व्यावसाहयहककरण गररनेछ । कृहर्
क्षेत्रिाइ उद्योगको रुपमा थथाहपत गररनेछ । उत्पादन वढाउन कृर्किाइ हवर्भन्न
अनुदानका प्याकेजहरु ल्याइनेछ । कृर्किाइ मि हवउ र कृहर् सामर्ग्र हवतरण
गररनेछ ।थथार्नय रै थाने जातका हवउ वेनािको जगेनाि गररनेछ । कृर्कका
उत्पादनको सं किन तथा भण्डारणको व्यवथथा र्मिाइनेछ ।कृहर् उत्पादन केन्त्ि
पकेट तोहक उत्पादनमा वृहद्ध गररनेछ । उन्नत हवउ वार्िको प्रयोगिाइ वढावा
ददइनेछ । समग्र कृहर्क्षेत्रका कायिक्रम सं चािन गनि रु ७८ िाख ७५ हजार
हवर्नयोजन गररएकोछ ।

पशु सेवा
पशुपािनिाइ एक अव्वि पेशाको रुपमा थथाहपत गनि वाख्रापािन वंगरु पािन
माछापािन कखुरापािन जथता पकेट क्षेत्र र्नधािरण गरी तदनुरुपको अनुदान
िगायतका अन्त्य राहातका कायिक्रमहरु सं चािन गररनेछ
क्षमता अर्भवृहद्ध गरी

। पशु प्राहवर्धक

पररचािन गररनेछ । उन्नत जातका रागा वोका खररद गरी

उपिव्ध गराइनेछ । पशु थवाथ्य स्शहवर सं चािन गरी वथती थतरमा सेवा
हवथतार गररनेछ । माछा मासुमा यस पार्िकािाइ आत्मर्नभिर वनाइ र्नकासी
पैठारीिाइ प्रवद्धिन गरी जनताको आर्थिक अवथथामा पररवतिन ल्याइनेछ । पशु
सेवाका सभपुणि गर्तहवर्ध सं चािनका िार्ग रु ६७ िाख हवर्नयोजन गररएको छ
।

उद्योग
व्यावसायक हवकास सेवा प्रदायक सं थथाहरु मार्ति िघुउद्यम हवकास मोडेिमा
नयााँ िघु उद्यमी सृजना गररनेछ । सं भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र वजार
प्रर्तथपधाि वृहद्ध गनिका िार्ग कस्भतमा ५ जनाको समुहमा प्रहवर्ध हथतानान्त्तरण
गररनेछ । उद्यमीहरुको आवश्यकता पहहचानका आधारमा पुनत
ि ाजर्ग र एडभान्त्स
र्सप हवकास तार्िम सं चािन गनि रु २५ िाख हवर्नयोजन गररएकोछ ।

सभाध्यक्षज्यू सभासदज्यूहरु तथा आदरस्णय दाजुभाइ तथा
ददददवहहनीहरु
समपुरक कोर्
सं घ र प्रदे श सरकारको साझेदारीमा समुदायथतरमा आवश्कता पहहचान गरी
प्राथर्मकताका आधारमा हवकास र्नमािणका कामहरु सं चािन गनि रु १ करोड ५० िाख
हवर्नयोजन गरे की छु । यसवाट आ व ०७८।०७९ र्भत्र कोल्डथटोर सं चािनमा
आउनेछ भने वडा नं ६ र ९ मा पक्की सडक र्नमािण हुन गै जनताको आवतजावतमा थप
सुहवधा हार्सि हुनेछ ।

सं थकृर्त प्रवद्धिन तथा मनोरं जन

हवहवध सं थकृर्तिे भररपुणि हाम्रो समाजमा हवहवधता कायम राख्दै सामास्जक सदभाव र
सहहष्णुताको पविद्धन गररदै आइएको छ । धमि सं थकृर्तिाइ पयिटन क्षेत्रको हवकाससं ग
जोड्दै आर्थिक क्षेत्रिाइ गर्तस्शि वनाइनेछ । आन्त्तररक पयिटनिाइ वढावा ददन
होमथटे िाइ प्रविद्धन गररनेछ ।यसका िार्ग रु २५ िाख हवर्नयोजन गररएकोछ ।

सभाध्यक्षज्यू सभासदज्यूहरु तथा आदरस्णय दाजुभाइ तथा
ददददवहहनीहरु
अव म िुस्भवनी प्रदे श सरकारवाट प्राप्त अनुदानवाट कायािन्त्वयन हुने गरी वजेट हवर्नयोजन
गररएका आयोजनाहरुको हववरण प्रथतुत अनि अनुमर्त चाहान्त्छु
१) प्रेमनगर र्ससटा तटवन्त्ध

रु १० िाख

२) िक्ष्मी मा हव को पखािि

रु १० िाख

३) वरगठी टोिदे स्ख उिर जगतराम थारुको घरसभमका िार्ग ग्राहवि वडा नं ३
१० िाख
४) धामपुर मुि सडक दे स्ख दस्क्षण टोपवहादुर थारुको घर जाने वाटो नािी ग्रावेि
वडा नं ४

१० िाख

५) मोर्तदे वी वुढाथोकीको घर दे स्ख कमैया डाडा जाने वाटोको हवचमा पने नािामा
पक्की पुि

वडा नं ५

१० िाख

६) पोखरा माता मस्न्त्दर र्नमािण ७

रु १० िाख
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रु १० िाख
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रु १० िाख

९) वािी कटानी तथा त्याकं अद्यावर्ध

रु ५० हजार
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११)
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१२)

स्शत भणडार वैजापुर
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१३)
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१४)
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रु ५० िाख

रु ४ िाख ९४ हजार

यसरी प्रदे श सरकारवाट प्राप्त अनुदानवाट मार्थका आयोजनाहरु यथासमयमा
गुणथतरका साथ र्नमािण भै जनताको दै र्नक जीपनयापनमा सहजता आइ आर्थिक तथा
सामास्जक हवकासमा टे वा पुग्नेछ । मार्थका सवै योजनाहरु कायािस्न्त्वन गनि रु २
करोड ५५ िाख ४४ हजार हवर्नयोजन गररएकोछ ।

अध्यक्षज्यु सभासदज्युरु तथा आदरस्णय दाजुभाइ तथा
ददददवहहनीहरु

सधाध्यक्षज्यु सभासदज्युरु तथा आदरस्णय दाजुभाइ तथा ददददवहहनीहरु
मैिे प्रथतुत गरे को आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेटको कायािन्त्वयनवाट कोरोनाको जोखस् म न्त्यूनीकरण गदै सब ै प्रकारका रोगबाट नार्गरकको
जीवन रक्षा गनि आवश्यक पूवािधार, उपकरण तथा जनशस्क्तको व्यवथथा, महामारी र्नयन्त्त्रण गदै आर्थिक गर्तहवध सं चािन गने र, रोजगारम ुिक
शस् क्षामा समावेशी पह ु च
ाँ , श्रम बजारमा आउने व्यस्क्तिाइ काम र रोजगारीको अवसरको उपिव्धता तथा जीवनयापनमा आधारस् त सामाजस् क स ुरक्षा
एवम् सं रक्षण प्राप्त भई समतामुिक समाजको थथापनामा ठोस योगदान पुग्ने अपेक्षा गरे की छु ।
बजेट तजुम
ि ा गदाि मािगदिशनि गनुि हुने अध्यक्षज्यू वडाध्यक्षज्यूहरु सभपुणि कमिचारीहरु प्रर्त हाददिक आभार प्रकट गदिछु ।बजेट तजुम
ि ाको क्रममा उपयोगी
राय सल्िाह सुझाव प्रदान गनुि हुने राजर्नर्तक दि पत्रकार स्शक्षक कमिचारी र्नजी क्षेत्र िगायत सवैिाइ हाददिक धन्त्यवाद ददन चाहन्त्छु । यस
पार्िकाको आर्थिक सामास्जक हवकासमा र्नरन्त्तर सहयोग पुयािउने सवै करदाता र कदठन अवथथामा पर्न हामीिाइ र्नरन्त्तर सहयोग गने गै स स र
साझेदार सं थथाहरुिाइ हाददिक धन्त्यवाद ददन चाहान्त्छु । बजेट कायािन्त्वयन सबैको रचनात्मक सहयोग रहने अपेक्षा समेत गरे क ी छु ।
अन्त्त्यमा, थवाथ्य सावधानी अपनाई कोभस् ड- १९ महामारीको जोखस् म र वर्ाियामको वाढीबाट सुरस्क्षत रहदै यस गाउपार्िकाको हवकासको अर्भयानमा
सहभार्ग हुन सभपुणि राप्ती सोनारी र्नवासी दाजु भाइ तथा दददीवहहनीहरुिाइ हाददिक आह्वान गदिछु ।
धन्त्यवाद।

