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सम्मानीत नव  गाउँसभाका सभाध्यक्ष महोिय,  

गाउँसभाका सिस्यहरु, 

सम्पूणु कमुचारीहरु तथा उपलस्थत सम्पूणं महानुभावहरु । 

 सन ्२०२० को प्रारम्भ  दखेि सम्परू्ण मानव सभ्यता तथा मानव अखततत्वलाई नै संकटमा पानगेरी खवश्वव्यापी महामारीको 

रुपमा फैखलएको कोरोना भाईरस महामारीका कारर् खसखजणत  मानवीय र आखथणक संकटको यस खवषम पररखतथखतका 

बाबजतु नागररकको जीवन रक्षा, खवकास खनमाणर्का गखतखवखिहरुलाई गखतखिलता तथा  गाउँपाखलकाको अथणतन्त्रलाई 

चलायमान बनाउने खवश्वास सखहत म यस गररमामय सभा समक्ष  बखन्त्दपरु गाउँपाखलकाको बजेट तथा कायणक्रम तजुणमा 

सखमखतको संयोजकको हखैसयतले यस सम्माखनत सभासमक्ष आगामी आखथणक वषण २०७८/७९ को बजेट प्रततुत गनण 

उपखतथत भएकी छु । 

 नेपालको अग्रगामी राजनैखतक पररवतणनका खनखम्त खबखभन्त्न कालिण्डमा भएका जनआन्त्दोलन, सिस्त्र संरषण तथा 

क्राखन्त्तका क्रममा आफ्नो अमलु्य जीवन उत्सगण गनुणहुने ज्ञात अज्ञात अमर सखहदहरुप्रखत भावपरू्ण श्रद्धान्त्जली अपणर् गदणछु 

। साथै ती अग्रगामी लोकताखन्त्रक पररवतणनको लाखग नतेतृ्व गनुणहुन ेअग्रज, पररवतणनलाई साथणक तुल्याउन कािमा काि 

खमलाई योगदान गनुणहुने सम्परू्ण दाजभुाई तथा खददीबखहनीप्रखत सम्मान व्यक्त गदणछु । 

 कोखभड १९ ले नागररकको दखैनक जीवनयापन तथा जनजीखवकामा प्रखतकुल प्रभाव पारेको छ । हाम्रा खवकास र समखृद्धको 

यारालाई कखिन तुल्याईखदएको छ । महामारीको रोकथाम र खनयन्त्रर् गनण गरेको बन्त्दाबन्त्दीको बाध्यात्मक पररखतथखतका 

कारर् िेरै नेपाली रोजगार खबखहन बन्त्नपुरेको छ । महामारीलाई खजत्ने लडाई लड्दा लड्द ै मतृ्यवुरर् गनुणहुन े सम्परू्ण 

नागररकहरुप्रखत हाखदणक श्रद्धान्त्जली अपणर् गद ै  संक्रखमत खवरामीहरुको िीघ्र तवात्य लाभको कामना गदणछु । यो 

महामारीको रोकथाम, खनयन्त्रर् र उपचारको खिलखसलामा अग्रपंखतमा रही अहोरार सेवारत सम्परू्ण तवात्यक्रमी, 

सरुक्षाकमी, जनप्रखतखनखि, राष्ट्रसेवक, तवंयमसेवक, संञ्चारकमी, नागररक समाज तथा उद्योगी व्यवसायीहरुप्रखत हाखदणक 

आभार व्यक्त गदणछु । 

 "पयणटन कृखष सहकारी र पवूाणिारः समदृ्ध बन्त्दीपरु गाउँपाखलका खनमाणर्को मलू आिार"मलू नारा तय गरर "समखृद्ध बन्त्दीपरु 

सिुी बन्त्दीपरुबासी" को यारामा अगाडी बढेको यस बन्त्दीपरु गाउँपाखलकालाई थप उत्साह र उजाण प्रदान गनण जनप्रखतखनखि, 

नागररक समाज, खनजी क्षेर, वखुद्धखजवी, पिेाकमी तथा आमनागररकबाट प्राप्त सझुावलाई आत्मसाथ गरेकी छु । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

चालु आखथणक वषणको बजेट िचणः- 

 चालु आखथणक वषणको ११ मखहनाको अवखिमा कूल खवखनयोखजत बजेटको ४७. १५ प्रखतित िचण भएको छ । कुल िचण 

मध्ये चालु तफण  ६७.७५ प्रखतित र पुँजीगत तफण  २८.६६ प्रखतित िचण भएको छ । चाल ुआखथणक वषणको अन्त्त्य सम्ममा 

कुल खवखनयोखजत बजेटको ८३ प्रखतित िचण हुन ेखवश्वास खलएकी छु । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अव म, आगामी आखथणक वषण २०७८/७९ को बजेटका उद्दशे्य तथा प्राथखमकता प्रतततु गदछुै । बजेटका उद्दशे्येहरु खनम्नानसुार रहकेा 

छन ्। 

(क) खवश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैखलएको कोरोना भाईरस महामारीबाट गाउँपाखलकाका नागररकहरुको जीवन रक्षा 

गने, 

(ि) गाउँपाखलकामा उपलब्ि सीखमत स्रोत सािनको अखिकतम पररचालन गद ैआखथणक, सामाखजक तथा पवूाणिारको 

खवकास र खवततार गनुण, 

(ग) सिुासन प्रवद्धणन गद ैखछटो छररतो, चतुत दरुुतत सेवा प्रवाह गनुण, 

(र) समतामलुक एवं न्त्यायपरू्ण समाजको खनमाणर् गनुण, 



(ङ) आखथणक तथा सामाखजक रुपले पछाखड परेका वगण क्षेर तथा समदुायलाई प्राथखमकता खदद ैखवकासका लाभलाई हरेक 

बन्त्दीपरु बासीको ररदलैोमा परु् याउने, 

(च) आय आजणन तथा रोजगारीका अवसरहरुको सजृना गद ैसमदृ्ध बन्त्दीपरु सिुी बन्त्दीपरु बासीको  आिार तयार गन,े 

माखथ उल्लेखित उदे्यश्य हाखसल गनण दहेाय अनसुारका क्षरेगत प्राथखमकता खनिाणरर् गररएको छ । 

(क) कोरोना भाईरस उपचार,रोकथाम र खनयन्त्रर् गनण संरीय सरकार तथा प्रदिे सरकारसंग हातेमालो गद ैनागररकलाई 

सरुखक्षत बनाउन पहल गन,े 

(ि) भौखतक पवूाणिारको खवकासमा जोड खददं ै अिरुा कायण तथा योजनाहरुलाई सम्पन्त्न गने तथा पवूाणिार खवकास 

खनमाणर्का नयाँ आयोजनाहरु अगाखड बढाउन,े 

(ग) कृखष क्षरेको आिखुनकीकरर् माफण त उत्पादन र उत्पादकत्व अखभवखृद्ध गन,े 

(र) सेवा प्रवाहलाई गरु्ततररय, पारदिी, सवणसलुभ र प्रखवखिमैरी बनाउन,े 

(ङ) सीप खवकास तथा क्षमता खवकासका कायणक्रमहरु संञ्चालन गरर आयआजणन गन े क्षमता अखभवखृद्ध तथा 

उद्यमिीलताको खवकास गने, 

(च) आखथणक रुपले खवपन्त्न, सीमान्त्तकृत, अल्पसंख्यक, दखलत तथा अपांगता भएका नागररकलाई खवषेि सरुक्षा तथा 

संरक्षर् प्रदान गन े। 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म, आगामी आखथणक बषण २०७८/७९ को लाखग अनमुाखनत स्रोत तथा खवखनयोजन प्रतततु गनण चाहन्त्छु । 

आयतरु्ः- 

 आगामी आखथणक वषण २०७८/७९ मा आन्त्तररक स्रोततफण ः- 

 सम्पखतकर बापतः रु ११ लाि ९४ हजार ६ सय ४, 

 भखुमकर/मालपोत बापतः रु २३ लाि ५ हजार ३ सय ११, 

 ररबाहल कर बापतः रु २१ लाि ८१ हजार ५ सय ८६, 

 वहाल खवटौरी कर वापतः रु ३ लाि १२ हजार ७०, 

 सवारी सािन (साना सवारी) कर बापतः रु ३ हजार, 

 सरकारी सम्पखतको बहालबाट प्राप्त आय बापतः रु १० हजार, 

 दताण, फारम, नखवकरर् तथा अन्त्य बापतः रु ८८ हजार ६ सय ७६, 

 नक्सापास दततरु बापतः रु ८ लाि, 

 खसफाररस दततरु बापतः रु २० लाि, 

 व्यखक्तगत रटना दताण दततरु बापतः रु ३१ हजार ६ सय २५, 

 नाता प्रमाखर्त दततरु बापतः रु ९५ हजार २ सय ३८, 

 अन्त्य दततुर बापतः रु १६ लाि ७३हजार ९ सय ५५, 

 व्यवसाय रखजष्ट्रेिन दततरु बापतः रु १२ लाि ८३ हजार १ सय २८, 

 प्रिासखनक दण्ड, जररवाना र जफत बापतः रु ३८ हजार १ सय ५९, 

 फोहरमलैा बापतः रु ५ लाि ३० हजार १ सय ४५, 

 राट िेक्का आय बापतः रु ५० लाि, 

 वातावरर् िलु्क बापतः रु १० लाि, 



 अनमुखत पर बापतः रु ५ लाि गरर कुि जम्मा १ करोड ९० िाख ४७ हजार ५ सय प्राप्त 

ह ने अनुमान गररएको छ । 

 चालु आखथणक वषणको असार मसान्त्त सम्म गाउँपाखलकाको संखञ्चत कोषमा नगद मोज्दात रु ९ करोड २३ लाि रहन े

अनमुान गररएको छ । 

 गाउँपाखलकामा खवखभन्त्न उपभोक्ता सखमखत माफण त योजना कायाणन्त्वयन गदाण नगद सहभाखगता वापत रु ५ लाि प्राप्त हुन े

अनमुान गररएको छ । 

 नेपाल सरकारबाट- 

 खवत्तीय समानीकरर् अनदुान वापतः रु ९ करोड ४२ लाि, 

 सितण अनदुान बापतः रु १८ करोड ७५ लाि, 

 खवषेि अनदुान बापतः रु २ करोड ४९ लाि, 

 राजश्व बाँडफाँड बापतः रु ६ करोड ५४ लाि ९१ हजार प्राप्त हुन ेअनमुान गररएको छ । 

 गण्डकी प्रदिे सरकारबाटः- 

 खवत्तीय समानीकरर् अनदुान बापतः रु १ करोड ५ लाि ३१ हजार, 

 राजश्व बाँडफाँड बापतः रु ८९ लाि ३२ हजार, 

 खवषेि अनदुान वापतः रु ५० लाि र 

 समपरूक अनदुान बापतः रु ५० लाि प्राप्त हुन ेअनमुान गररएको छ । 

 यसरी आगामी आखथणक वषण २०७८/७९ मा गाउँपाखलकाको कुल अनमुाखनत स्रोत सामाखजक सरुक्षा अनदुान बाहके रु 

५१ करोड ३४ िाख १ हजार ५ सय हुने अनमुान गररएको छ । 

व्यय तरु्ः- 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म, आगामी आखथणक वषणको बजेटका कायणक्रम तथा खवखनयोजन प्रततुत गदछुै । 

कोरोना सकं्रमण रोकथाम तथा स्वास््यः- 

 कोरोना संक्रमर्को महामारीलाई रोकथाम तथा खनयन्त्रर् गनण र संक्रखमत खवरामीको उपचार गनण  कोरोना संक्रमर् रोकथाम, 

खनयन्त्रर् तथा उपचार कोषमा रु २० लाि रकम खवखनयोजन गररएको छ । 

 बन्त्दीपरु अतपतालको सेवा सदुृढीकरर्, खबपन्त्न नागररक उपचार िचण, अतपतालमा खवपन्त्न खवरामी िाना कायणक्रमका 

लाखग बजेट खवखनयोजन गररएको छ । 

 बन्त्दीपरु गाउँपाखलका खभर रहकेा बन्त्दीपरु अतपताल तथा आिारभतु तवात्य केन्त्रहरुमा आिारभतु तथा आकखतमक 

तवत्य सेवाको लाखग औषखि िररद गनण रु ३३ लाि रकम खबखनयोजन गररएको छ । 

कृलि तथा पशु 

 कृखषमा श्रम तथा लागत न्त्यनूीकरर् गद ैयान्त्रीकरर् माफण त उत्पादन र उत्पादकत्व वखृद्ध गरर िाद्यान्त्नमा आत्मखनभणर बनाउन 

कृिकहरूिाई ५०% अनुिानमा कृलि मेलशनरी तथाऔजार लवतरण गनु बजेट लवलनयोजन गररएको छ । 

  त्यसैगरी कृखष यन्त्रको प्रयोग गनण कखिनाई हुन ेक्षेर, साना खकसान लाई लखक्षत गरर एक हि गोरू एक थान हिो 

कायुक्रमका लाखग बजेट खवखनयोजन गररएको छ । 

 खसचाँई नपगुेका कृखष भखूमहरूलाई लखक्षत गरर खकसानहरुको लागत सहभाखगतामा  साना लसचाई कायुक्रम संञ्चालन 

गनण बजेट खवखनयोजन गररएको छ । 



 कृखषमा यवुाहरूको आकषणर् बढाउन, व्यवसाखयक कृषकलाई प्रोत्साहन गनण गाउँपालिका उत्कृष्ठ कृिक पुरस्कार को 

तथापना गन ेव्यवतथा व्यवतथा खमलाईएको छ । 

 सहकारीमा आवद्ध खकसानहरुलाई सहकारी माफण त प्रलत लिटर िुध उत्पािनमा १ रुपैयाँ अनुिान खदन आवश्यक रकम 

खवखनयोजन गररएको छ । 

 गाउँपाखलका खभरका कृखष उत्पादनहरू संकलन गनण डुमे्र बजार खतथत साना सहरीबाट हततान्त्तररत भवनमा कृलि उपज 

सकंिन केदर केन्त्र तथापना गररनछे र उक्त कायणका लाखग रु ६० लाि रकम खवखनयोजन गररएको छ । वडा नं. १ को 

नाहला खतथत खनमाणर्ाखिन कोल्ड तटोरलाई आगामी आ.व. खभर सम्पन्त्न गररने छ । कृखष उपजको समखुचत भण्डारर्को 

लाखग कोल्ड रूम तथापना गनण रु ८३ लाि खवखनयोजन गररएको छ । पोटेवल कोल्ड च्याम्बर खनमाणर्को लाखग रु २२ 

लाि खवखनयोजन गररएको छ । 

 वडा नं. १ मा तथापना भएको बाख्राको साना व्यवसाखयक कृखष उत्पादन केन्त्र (पकेट) खवकास कायणक्रमलाई खनरन्त्तरता 

खदई अन्त्य वडाहरूमा समेत पकेट खवकास कायणक्रमलाई खवततार गनण रु २२ लाि रकम खवखनयोजन गररएको छ । 

 सनु्त्तलाजातका फलफुलको साना व्यवसाखयक कृखष उत्पादन केन्त्र (पकेट) खवकास कायणक्रमका लाखग रु १२ रकम 

खवखनयोजन गररएको छ । 

 लोप हुन लागेका कृखष बालीको संरक्षर्को लाखग रैथाने बािी प्रवरु्द्न कायुक्रम (बािी लवकास कायुक्रम) सञ्चालन 

गनण रु १३ लाि रकम खवखनयोजन गररएको छ, त्यसैगरी खहउद ेवषे राँस खवउ तथा खवरुवा खवतरर् गनण बजेट खवखनयोजन 

गररएको छ । 

उद्योग, वालणज्य र रोजगारीः- 

 तथानीय आवश्यकताका आिारमा आयमलुक रोजगारी अखभवखृद्धका लाखग मखहला, दखलत, आखदवासी/जनजाती र 

खवपन्त्न समदुायलाई लखक्षत गरर गररवी खनवारर्का लाखग लर ु उद्यम खवकास कायणक्रम संञ्चालन खनदखेिका २०७७ 

बमोखजम उद्यमीको ततरोन्त्नती गनण, िघु उद्यम लवकास (मेड) मोडि बमोलजम नयाँ लर ुउद्यमी खसजणना  गनण,तथानीय 

उत्पादनको उत्पादकत्व र बजारीकरर् वखृद्ध गनण प्रखवखि हततान्त्तरर् कायणक्रम सञ्चालन गनण रु ३३ लाि रकम खवखनयोजन 

गररएको छ । 

 वडा नं. १ खतथत खनमाणर्ािीन उद्योग ग्रामको खनमाणर् कायणलाई तीव्रता खदइनछे । सो को लाखग रु ९२ लाि खवखनयोजन 

गररएको छ । 

 "व्यवसायी हीत कोि" तथापना गनण बजेट खबखनयोजन गररएको छ । 

 रोजगार सेवा केन्त्रमा सचुीकृत बेरोजगारहरुलाई न्त्यनूतम रोजगारीको व्यवतथा गनणका रु ४८ लाि रकम खबखनयजन गररएको 

छ । 

पयुटन/ सहकारीः- 

 पयणटन पवूाणिार खनमाणर्को लाखग मखर् मकुुन्त्दशे्वरी पिाणल (खमखन ग्रेट वाल) को खनमाणर् कायणलाई खनरन्त्तरता खददँ ैखमखन ग्रेट 

वाललाई पयणटकीय हवको रूपमा खवकास गन ेरु १ करोड ५० लाि र टुखडिेलमा खससाको भ्यटुावर (तकाईवाक) खनमाणर् 

गनण रु १ करोड ५० लाि, जनप्रखतखनखि पाकण  खनमाणर्लाई खनरन्त्तरता खदन रु १० लाि रकम खवखनयोजन गररएको छ । 

लशक्षा तथा खेिकुिः- 

 आिारभतु तहसम्मको खिक्षा अखनवाणयण र खनिलु्क पाउन े हकलाई प्रवद्धणन गरी लखक्षत समहूका बालबाखलकाहरुको 

खवद्यालयमा पहुच बढाउन, बीचमैा कक्षा छाड्न े बालबाखलकालाई खवद्यालय खटकाईराख्न खदवा िाजा कायणक्रम 

संञ्चालनको लाखग रु ४७ लाि ६ हजार खवखनयोजन गररएको छ । 



 अपांगता भएका र आखथणक रुपले खवपन्त्न पररवार एवं दखलत खवद्याखथणलाई छारवरृी उपलब्ि गराउन रु ८ लाि २९ हजार 

खवखनयोजन गररएको छ । 

 छनौट भएका नमनूा खवद्यालय, खविेष खवद्यालयको क्रमागत भवन खनमाणर् तथा कक्षा ११ ततरोन्त्नती भएका प्राखवखिक 

िार खवद्यालयको ल्याव व्यवतथापनको लाखग रु १ करोड ५० लाि खवखनयोजन गररएको छ । 

 सामदुाखयक खवद्यालयमा अध्यानरत छारालाई तयानेटरी प्याड खवतरर् गनण रु १० लाि ७ हजार, राष्ट्रपखत रखनंग खिल्ड 

प्रखतयोखगता संञ्चालनको लाखग रु ५ लाि रकम खवखनयोजन गररएको छ । 

 गाउँखिक्षा योजना खनमाणर्, तथानीय पाि्यक्रम खनमाणर् तथा छपाईको लाखग बजेट खवखनयोजन गररएको छ । 

 गाउँपाखलका खभर िलेकुद कायणक्रम संञ्चालन गनण साथै िलेकुद सामाग्रीहरु खवतरर् गनण बजेट खवखनयोजन गररएको छ । 

 प्रारखम्भक बाल खवकास केन्त्रका खिखक्षका र खवद्यालय कमणचारीको  नपेाल सरकरले खनिाणरर् गरेबमोखजम न्त्यनूतम 

पाररश्रखमक माखसक रु १५ हजार पयुाणउन रु ६१ लाि ८८ हजार खवखनयोजन गररएको छ । 

खानेपानी तथा सरसर्ाईः- 

 आिारभतु िानेपानीको सवणसलुभ पहुचँ खवततारको लाखग भमुसे बोररंग िानपेानी आयोजनाको लाखग रु ५० लाि, बांग े

खसमल िानेपानी आयोजनाको लाखग रु ८३ लाि ३३ हजार रकम खवखनयोजन गररएको छ । 

 बन्त्दीपरु गाउँपाखलकाका खवखभन्त्न वडाबाट माग भएका खबखभन्त्न िानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरुको लाखग बजेट 

खवखनयोजन गररएको छ । 

िैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण/ ज्येष्ठ नागररक 

 बढ्दो यवुा खवदिे पलायनदरलाई कम गनण, बेरोजगार रहकेा व्यखक्त, बैदिेीक रोजगारीबाट फखकण एका, कोखभड १९ को 

कारर् रोजार गमुाएका, खवदिे जान तयार भएर पखन जान नपाएका व्यखक्तहरु, खबपन्त्न मखहला, एकल मखहलाका लाखग सीप 

तथा क्षमता खवकास ताखलम कायणक्रमहरु संञ्चालन गरी आयआजणनसंग जोड्न ेर  आखथणक एवं सामाखजकततर उकातन र 

सिुार गनण बजेट खबखनयोजन गररएको छ । 

 यस बन्त्दीपरु गाउँपाखलकालाई बालमरैी तथानीय तहको रुपमा तथाखपत गनण र बाल अखिकारको सखुनखितताको लाखग 

बालमैरी तथानीय िासनको प्रवद्धणन गनण "अध्यक्ष सगं बािबालिका कायुक्रम" संञ्चालन गनण रु १ लाि बजेट 

खवखनयोजन गररएको छ । 

 अपाङ्गता भएका व्यखक्तहरुको सम्मानपवूणक एवं मयाणखदत जीवनयापनका लाखग वततगुत टेवा सखहतको  सीप खवकास 

तथा क्षमता खवकास कायणक्रमहरु संञ्चालन गरर अपांगता भएक व्यखक्तको आयअजणन क्षमता, मनोवल र आत्मसम्मानमा  

वखृद्ध गन ेर "ग" बगणका अपाङ्गहरुलाई बाखषणक जनखह रु ६ हजार प्रोत्साहन भत्ता खवतरर् गनण रु ६ लाि बजेट व्यवतथा 

गररएको छ । 

 गाउँपाखलका खभरका खवपन्त्न दखलतका लाखग सगुरुको पािा खवतरर् गनण तथा माउ बाख्रा अनदुान खदन बजेट खबखनयोजन 

गररएको छ । 

 बन्त्दीपरु गाउँपाखलकाको न्त्यायीक सखमखतको क्षमता सदुृढीकरर्का लाखग बजेट खबखनयोजन गररएको छ । 

 खबपन्त्न नागररक, दखलत, मखहला, बालबाखलका, अपाङ्गता भएका व्यखक्त, अल्पसंख्यक जतता लखक्षत वगण क्षरे तथा 

समदुायका लाखग कायणक्रम संञ्चालन गनण बजेट खबखनयोजन गररएको छ । 

 उपाध्यक्षसंग दखलत उत्थान तथा अल्पसंख्यक सामाखजक सेवा पररचालन कायणक्रमका लाखग बजेट खबखनयोजन गररएको 

छ । 

 भजेुल तथा खसमान्त्तकृत बालबाखलका लखक्षत छारवखृत्त कायणक्रमको लाखग आवश्यक बजेट खवखनयोजन गररएको छ । 



 गाउँपाखलका खभरका ७० बषण माखथका बदृ्ध/बदृ्धा, सखहद पररवार तथा वेपत्ता पाररएका पररवारका लाखग न्त्यानो जकेट 

खवतरर् गनण बजेट खबखनयोजन गररएको छ । 

स्थानीय सडक, पिु तथा झोिङ्ुगेपुिः- 

 डुमे्र बन्त्दीपरु सडकको ततरोन्त्नतीको लाखग रु २ करोड १३ लाि बजेट खबखनयोजन गररएको छ । 

 गाउँपाखलकाका खबखभन्त्न वडा बाट माग भई आएका सडक, पलु तथा कल्भटका लाखग बजेट खबखनयोजन गररएको छ । 

 खबखभन्त्न भौखतक पवूाणिारको दीगो खनमाणर्का लाखग Detail Project Report तयार गनण आवश्यक बजेट खवखनयोजन 

गररएको छ । 

 िेराटार िदुी िोला झोलङ्ुग ेपलु, चुँदी िोला झोलङ्ुग ेपलु, भकुभकेु िोला झोलुङ्गे पलु, बयरिोला रेल वजृ, िहरे 

िोला झोलङ्ुग ेपलुका लाखग रु ३३ लाि रकम खवखनयोजन गररएको छ । 

भवन तथा सहरी लवकासः- 

 "समृद्द बदिीपुरः सखुी बदिीपुरबासी" को गाउँपाखलकाको सोचलाई साथणक तुल्याउन प्राकृखतक तथा भौगोखलक 

खहसाबले जोखियकु्त नदी खकनारा, खभरपािामा रहकेा वततीहरुको पखहचान गरर ती तथानहरुमा हुन सक्न ेवतती खवततारलाई 

खनरुत्साखहत गरर जोखिमयकु्त वततीलाई सरुखक्षत तथानको पखहचान गरर त्यतता तथानहरुमा व्यवतथापन गनण साथै खवपन्त्न 

पररवारका लाखग आवासको व्यवतथा गनण "अध्यक्ष सगँ आवास कायुक्रम" संञ्चालन गनण आवश्यक बजेट खवखनयजन 

गररएको छ । 

 सरुखक्षत नागररक आवास कायणक्रम अन्त्तगणत आगामी आखथणक वषणखभर बन्त्दीपरु क्षेरखभर रहकेा ररका फुस तथा िरका 

छानाहरुलाई जततापाताले प्रखततथापन गनण पखहचान भएका १९१ ररिरुीका लाखग रु ३६ लाि खवखनयोजन गररएको छ । 

उजाु, िघु तथा साना जिलवदु्यतः- 

 वडा नं. ६ खतथत ग्राखमर् खवकास समाज िरमपानी खवद्यतु ममणतका लाखग बजेट  खवखनयोजन गररएको छ । 

 नवीकरर्ीय उजाण प्रखवखि (वायोग्यास, खवद्यतुीय चलुो, सिुाररएको चलुो, सौयण उजाण) जडानमा अनदुान खदन रु ८ लाि 

खवखनयोजन गररएको छ । 

वातावरण तथा लवपि् व्यवस्थापनः- 

 बन्त्दीपरु बजार, डुमे्रबजार लगायतका आसपासका तथानहरुबाट उत्सगण हुन ेफोहरमलैाको उखचत व्यवतथापन गरी प्रदषुर् 

न्त्यनूीकरर् गरी सफा एवं हराभरा बन्त्दीपरु खनमाणर्को लाखग आिखुनक ल्याण्डखफल्ड क्षेर खनमाणर् गनण रु १ करोड ६६ लाि 

रकम खवखनयोजन गररएको छ । 

 खवकास खनमणर्का आयोजनाहरु संञ्चालन गनुणपवूण तथा नदीजन्त्य पदाथण ढुङ्गा, खगटी, बालुवाको उत्िनन ्एवं संकलन 

गनणपवूण काननूबामोखजम गनुणपने  प्रारखम्भक वातावरर्ीय पररक्षर् र वातावरर्ीय प्रभाव मलु्यांकनका लाखग आवश्यक 

वजेटको व्यवतथा गररएको छ । 

 बाढी, पखहरो, आगलाखग जतता प्राकृखतक प्रकोप तथा खवपदक्ो अवतथामा तत्काल उद्धारका लाखग Rapid- Response 

Team गिन गरी आवश्यक सामाग्रीहरु सखहत सरुखक्षत वासतथानको व्यवतथा, राहत, औषखिउपचार, िानपान तथा 

लत्ताकपडा उपलब्ि गराउनको लाखग तयारी गनणको लाखग रु ३० लाि रकम खवखनयोजन गररएको छ । 

ससं्थागत लवकास, सेवा प्रवाह र सशुासनः- 

 व्यखक्तगत रटना दताण तथा सामाखजक सरुक्षा सम्बन्त्िमा गाउँपाखलका तथा वडा कायाणलयमा कायणरत कमणचारीका लाखग 

ताखलम र जनप्रखतखनखिहरुका लाखग अखभमिुीकरर् कायणक्रम संञ्चालन गनण रु १ लाि १४ हजार बजेट खवखनयोजन 

गररएको छ । 



 आन्त्तररक पयणटन प्रवद्धणन गनण र राष्ट्रसेवक कमणचारीलाई प्रोत्साहन गनण खवदा पयणटनको कायणक्रमलाई खनरन्त्तरता खदइएको 

छ । 

 नेपाल सरकारबाट खनजामती कमणचारीको लाखग गररएको तलब वखृद्धदरमा एकरुपता हुनेगरी गाउँपाखलका सरकारमा कायणरत 

कमणचारीको तलब वखृद्ध समायोजन गररएको छ । 

 गाउँपाखलकामा कमणचारीको मनोवल उच्च पाद ैसेवा प्रवाहमा थप उत्प्रेररत गनण साखवक रुपमा प्रदान गद ैआइएको िाजा 

भत्ता लाई खनरन्त्तरता खदईएको छ ।  कमणचारीलाई अखतररक्त समयमा काम गरेवापत श्रमको न्त्यायोखचत सम्मान हुने प्रदान 

गररएका मौखरक तथा गैर मौखरक सेवा, सखुविालाई खनरन्त्तरता खदइएको छ ।  

 कुल व्यवसाय करको ५% रकम व्यवसायी लहत कोिमा जम्मा गररनछे र उक्त कोष व्यवसायीको कल्यार्को लाखग 

प्रयोग हुने व्यवतथा खमलाएको छु  । 

 सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन उत्कृष्ट कायण सम्पादन गन ेकमणचारीलाई कायाणलयले उत्कृष्ट कमुचारी पुरस्कार प्रदान 

गने व्यवतथा खमलाईएको छ ।  

 राजश्व संकलन, योजना कायाणन्त्वयन, सेवा प्रवाहको अवतथा लगायतका सचूकहरू खनिाणरर् गरर उत्कृष्ट कायण सम्पादन 

गने वडा कायाणलयलाई गाउँपालिका नमूना वडा पुरस्कार प्रदान गने व्यवतथा खमलाइएको छ । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

 आगामी आथणक वषणका नीखत तथा कायणक्रमहरु कायाणन्त्वयन गनण रु ५१ करोड ३४ िाख १ हजार ५ सय िचण हुन े 

अनमुान गररएको छ । जसमध्ये कायणक्रमगत तथा चालुतफण  ५१ प्रखतित र पुखँजगततफण  ४९ प्रखतित रहकेो छ । 

 सामाखजक सरुक्षा अनदुान रु १२ करोड प्राप्त हुने अनमुान गरेको छु । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

 िेरै प्रकारका असहजता र प्रखतकूलताका अवतथामा यस बन्त्दीपरु गाउँपाखलकाले अखख्तयार गरेका नीखत तथा कायणक्रमको 

कायाणन्त्वयनबाट बन्त्दीपरुबासीहरुमा खसजणना भएको उत्साह तथा आखथणक एवं सामाखजक खवकासको गखतलाई कायम राख्द ै

आगामी आखथणक बषणको बजेटले "समदृ्ध बन्त्दीपरु सिुी बन्त्दीपरुबासी" को आकंक्षा परूा गनण िोस योगदान परु् याउन ेकुराम 

म खवश्वतत छु । कोरोना भाईरस महामारीको यदु्धमा डटेर लाग्नपुने यस खवषम पररखतथखतमा राजनीखतक दल, जनप्रखतखनखि, 

सामाखजक संर संतथा, खनजी क्षरे तथा नागररक समाजलाई सकरात्मक, रचनात्मक, उत्पे्ररर्ादायी र मागणदिणकको भखुमका 

खनवाणह गररखदनहुुन हाखदणक अनरुोि गदणछु । 

 अन्त्त्यमा, सम्परू्ण गाउँपाखलकाबासी ववुा-आमा, दाज-ुभाई, खददी- बखहनीहरुमा कोखभड १९ महामारीबाट खसखजणत 

जोखिमको रडीमा तवत्य साविानी अपनाई नपेालको संखविानले पररकल्पना गरेको दीगो िाखन्त्त, सिुासन, खवकास र 

समखृद्धको यारामा दृढताका साथ अगाखड बढ्न आह्वान गदणछु । 

िन्त्यबाद । 

 

 


