आर्थिक वर्ि 207&/07* को
बजेट कार्िक्रम

रोङ गाउँपार्िका
पहरीगाउँ, इिाम

१ नं. प्रदे श, नेपाि
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सभाका अध्र्क्षज्र्ू,
 ऐर्िहार्सक सं ववधानसभाद्वारा र्नर्मिि नेपािको सं ववधान अनुसार गठिि
स्थानीर् िहको र्नवािचन पश्चािको rf}yf] aif{sf] बजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रम
गाउँसभामा

पेश

गनि

पाउँदा

गौरवान्ववि

िानेको

छु

।

सं घीर्

िोकिवरिाई सं स्थागि गदै व्र्वहारमा नै जनिािाई साविभौम बनाउने
र्ो अवसरिाई उपर्ोग गनि सबैबाट साथ र सहर्ोगको अपेक्षा गरे को छु
। र्स अवसरमा म जनिाको िोकिान्वरक अर्धकार स्थापना गनि ववर्भन्न
कािखण्डहरुका आवदोिनहरुमा शहादि प्राप्त गनुह
ि न
ु े ज्ञाि अज्ञाि वीर
शवहदहरु प्रर्ि हाठदिक श्रद्धाञ्जिी अपिण गनि चाहवछु । । आवदोिनका
ू ी
क्रममा घाइिे र वेपत्ता भएकाहरु प्रर्ि सं वेदनशीि रही उच्च सहानुभि
प्रकट गनि चाहवछु । साथै राविर्िा र स्वाधीनिाको रक्षा गदै वर्ार्पूणि
समाज र्नमािण र समृवद्धको मागिमा एकिाबद्ध रहे का सम्पूणि रोङवासी िथा
महान नेपािी नागररकहरुमा उच्च सम्मान प्रकट गनि चाहवछु । साथै
ववश्वब्र्ापी रुपमा फैर्िरहे को कोर्भड 19 का कारण मृत्र्ुहन
ु े सम्पूणि
नेपािीहरु प्रर्ि भावपूणि श्रद्धावजिी अपिण गनि चाहावछु िथा सं क्रर्मि
सम्पूणि नेपािी दाजुभाइ िथा ठदठदबवहनीहरुिाई शीघ्र स्वास््र्िाभको
कामना समेि गनि चाहवछु ।
कोर्भड 19 को सवदभिमा गाउँपार्िकािे उच्च सिकििा अपनाइ ववर्भन्न
प्रशासर्नक

िथा

ववकास

र्नमािणको

कार्िहरु

गरररहे को

सवदभिमा

रोङगाउँवासी दाजुभाइ िथा ठदठदबवहनीहरुिाई उच्च सावधानी अपनाउन
समेि हाठदिक अवपि गदिछु ।

 स्थानीर् िहको गिन पर्छ कार्ािववर्नका क्रममा आएका समस्र्ाहरु,
सं ववधानि: प्राप्त अर्धकार मार्थ नै हुदै आएका प्रत्र्क्ष, परोक्ष व्र्वधान र
प्रश्न न्चवहहरुिे घेररएको स्थानीर् सरकार जवटि मोडबाट अगाडी बढ्दै
गएको अवस्था हृदर्ं गम गदै
आवश्र्क

रहे को

िानेको

छु

अत्र्वि सावधानीपूवक
ि
अगाडी बढ्न
।

सं घीर्

िोकिान्वरक

व्र्वस्था

कार्ािववर्नको र्ो घडीमा अझै पर्न कार्म रहे का पुराना सोच र
कार्िशैिीिाई ववस्थावपि गदै नर्ाँ सोच, कार्िशैिी र क्षमिाका साथ अघी
बढ्नु पने प्रमुख आवश्र्किा िानेको छु । जनर्नवािन्चि जवाफदे ही
स्थानीर् सरकारिे सही ठदशा िफि समाजको रुपाविरण गदै समृवद्ध
हार्सि गनि आफ्ना कदमहरु अगाडी बढाउन नसके समाजको उन्नर्ि,
प्रगर्ि र र्सं गो व्र्वस्थािे प्राप्त गने असफििािाई आत्मसाि् गदै अत्र्वि
सावधानीपूवक
ि हाम्रा कदमहरु अगाडी बढाउनु पने आवश्र्किा महसुस
गरे को छु ।
 ufpFkflnsfn] jflif{s of]hgf tyf jh]6 sfo{qmdsf lgDg pb]Zox? lnPsf] 5 .
s_ cfly{s ljsf; tyf ul/aL lgjf/0fdf k|ToIf of]ubfg k'¥ofpg] .
v_ pTkfbgd"ns tyf l56f] k|ltkmn k|fKt ug{ ;lsg]
u_ hgtfsf] hLjg:t/, cfDbfgL / /f]huf/L a9\g]
3_ :yfgLo ;xeflutf h'6g], :j+od ;]jf kl/rfng ug{ ;lsg] tyf nfut sd nfUg],
ª_ :yfgLo ;|f]t ;fwg / ;Lksf] clwstd k|of]u x'g],
r_ dlxnf, afnjflnsf tyf lk5l8Psf If]q / ;d'bfonfO{ k|ToIf nfe k'Ug],
5_ n}lªu ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f clej[l4 x'g]
h_ bLuf] ljsf;, jftfj/0fLo ;+/If0f tyf ;da4{g ug{ ;3fp k'¥ofpg]
em_ eflifs tyf ;fF:s[lts kIfsf] hu]gf{ / ;fdflhs ;b\efj tyf Pstf clej[l4df ;3fp
k'¥ofpg] .
`_ dxfdf/L tyf k|sf]k hGo /f]usf] /f]syfd, k|lt/Iff, lgoGq0f ug]{

सभाका अध्र्क्ष ज्र्ू,

अब म र्स रोङ गाउँपार्िकाको आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ को आर्व्र्र्

वववरण पेश गने अनुमर्ि चाहवछु ।

आम्दानी िफि
 अविर सरकारी ववत्तीर् हस्िाविरण रु. 36,52,73,०81।- (छन्त्तस करोड
बाउन्न

िाख

र्रहत्तर

हजार

एकासी)

जसमा

राजस्व

वाडफाँडमा

6,52,41,081।-, (छ करोङ बाउन्न िाख एकचार्िस हजार एकासी),
ववन्त्तर् समार्नकरण मा 9,41,72,000।-(नौ करोड एकचार्िस िाख
बहत्तर हजार , समपुरक अनुदान 2,27,00,000।- (दुइ करोड सत्ताइस
िाख), ववर्ेश अनुदान 1,00,00,000।- (एक करोड मार) , सशिि
अनुदान 17,31,60,000।- (सर करोड एकिीस िाख साठ्ठी हजार)
 आविररक आम्दानी रु.१,२२,२०,०००।- (एक करोड बाइस िाख बीस
हजार)

 अर्गल्िो आर्थिक वर्िबाट ल्र्ाइएको रु. ५,००,००,०००।- (पाँच करोड)

जम्मा आम्दानी रु.4२,७४,९३,०८१।- (बर्ािीस करोड चौरहत्तर िाख रीर्नव्र्े
हजार एकासी रुपैर्ाँ ।

खचि िफि

 चािू खचि िफि रु. ५,20,33,081।– (पाँच करोड बीस िाख िेन्त्तस
हजार एकासी)

 सशिि अनुदान िफि रु. 17,३१,६०,000।–(सर करोड एकिीस िाख
सािी हजार मार)

ँ ीगि खचि िफि रु. 20,23,00,000।– (बीस करोड िेइस िाख
 पूज
मार)

जम्मा खचि रु. 4२,74,93,081।– (बर्ािीस करोड चौरहत्तर िाख रीर्नव्र्े
हजार एकासी रुपैर्ाँ ।

ca d ljleGg laifout zLif{s cg';f/sf] ah]6 lalgof]hg k|:t't ug{ rfxG5'M
 गाउँपार्िकाको
जनसङख्र्ा,

वडाहरु

राजश्व,

अविगिि

मानव

ववकास

जनसहभार्गिा समेििाई

ववर्र्गि क्षेरका न्शर्िकहरुिाई समेटी

सुचाङक,

भूगोि,

मध्र्नजर गरी

ववर्भन्न

गाउँपार्िकाका सम्पूणि वडाहरुमा

एकमुष्ट रु. 1,80,00,000 (एक करोड अस्सी िाख मार) ववर्नर्ोजन
गरे कोछु ।
(१) आर्थिक ववकास क्षेर:

कृवर् क्षेरको व्र्वसार्ीकरणका र्नन्म्ि व्र्वसावर्क अगािर्नक िरकारी

खेिी, अगािर्नक उत्पादनका िार्ग क्षेर र्नधािरण र उत्पादन,

कफी खेिीको

र्बस्िार, न्चर्ा खेिीको प्राङ्गारीकरण, सुपारी खेिी र्बस्िार, पशु नश्ल सुधार िथा

माछामासु, दुग्ध उत्पादन, कृवर्को उत्पादन बृवद्धको र्नन्म्ि र्सं चाई िथा गोि
सुधारका

कार्िक्रमहरु

आधुर्नकरणको

र्नम्िी

साथै
ववर्भन्न

कृवर्

कृवर्

िथा

पशुको

फमि,

समूह,

ब्र्वसावर्करण

सहकारीहरुसँग

साथै
िागि

साझेदारीको कार्िहरु सञचािन गररनेछन् ।पर्िटनको व्र्वन्स्थि ववकासको
र्नन्म्ि गुरुर्ोजनाहरु कार्ािववर्न, ग्रामीण अथििवरको ववकासको र्नन्म्ि स्थानीर्
ववकास कोर्, स्थानीर् ववत्तीर् सं स्थाहरुको क्षमिा अर्भबृवद्ध, वन ववकासका

कार्िक्रम, बाँझो जर्मनमा खाद्यान्न उत्पादन सवहिका कार्िक्रमहरुिाई एकमुष्ट
रु. १ करोड 75िाख 54 हजार छु ट्टर्ाएको छु ।कार्िक्रमहरुको ववस्िृि
वववरण अनुसूचीमा उल्िेख गररएको छ ।
(२) सामान्जक ववकास:
न्शक्षाक्षेरको गुणस्िर सुधारको िार्ग न्शक्षक िािीम, अग्रेजी माध्र्मका
पाठ्यपुस्िकको िार्ग अनुदान, बािन्शक्षक, ववद्यािर् कमिचारीको र्नन्म्ि पोशाक
र र्निःशुल्क स्वास््र् बीमा, शैन्क्षक वेरोजगारहरुको िार्ग व्र्वसावर्क िार्िम,

गाउँपार्िका स्िरीर् अर्िररक्त वक्रर्ाकिाप सं चािन, स्वास््र् क्षेरको गुणस्िर
सुधार र प्रभावकारी सेवाप्रवाहको र्नन्म्ि सामुदावर्क और्धी पसि, भौर्िक सुधार

िथा मवहिा स्वास््र् स्वर्ं सेववकाहरुको पाररवाररक स्वास््र् बीमा, कोर्भड 19
िथा महामारीजवर् रोगहरुको र्नर्वरण र प्रर्िरक्षा, र्ुवा िन्क्षि कार्िक्रम,

खेिकूदको सं स्थागि र ववकासको र्नन्म्ि र्नरविर प्रन्शक्षण, र्नर्र्मि प्रर्िर्ोर्गिा,
राविर्/अविराविर् प्रर्िर्ोर्गिाको िर्ारी, खेिकूद सामाग्री, खेिमैदान र्नमािण,
कभडिहि र्नमािण, व्र्वन्स्थि खानेपानी िथा सरसफाई, सबै प्रकारका भार्ा
सं स्कृर्ि सं रक्षण प्रवद्धिन,

मवहिा,

जनजािी, दर्िि, अपांगिा

भएका

बािबार्िका, जेष्ठ नागररक, आठदबासी,
समुदार्को

क्षमिा

अर्भबृवद्ध

िगार्िका

कार्िक्रमहरु सं चािन गनि एकमुष्ट रु. २ करोड 44 िाख 47 हजार 5 सर्
छु ट्टर्ाएको छु ।
(३) पूवािधार ववकास:
सन्जिो रोङ अर्भर्ान, उज्र्ािो रोङ अर्भर्ान, खानेपानीका ट्ांकीहरु
र्नमािण, र्डपबोररङ्ग/र्िफ्ट
शैन्क्षक

पूवािधार,

वडा

र्सं चाई र्ोजना,
कार्ाििर्

भवन,

२ वटा पक्की पुि, पर्िटन पूवािधार,
रोङको

केवरको

कार्ाििर् भवन

िगार्िका पूवािधार र्नमािण गनि एकमुष्ट रु. २ करोड 48 िाख 5 हजार 83
छु ट्टर्ाएको छु ।
(४) सुशासन िथा अविरसम्बन्वधि क्षेर:

व्र्वन्स्थि वन ववकास, भू–क्षर् र्नर्वरण, जिाधार सं रक्षण, च ुरे क्षेरको

सं रक्षण, वन पैदावारको चोरी र्नकासी र्नर्वरण, दुिभ
ि प्रजार्िका ववर्जविु,
वनस्पर्ि

सं रक्षण

सवहिका

कार्िक्रमहरु,

जनिासम्म

रोङको

गर्िववर्धिाई

ु भ र ित्काि
सुसून्चि गने, जनप्रर्िर्नर्ध कमिचारीको क्षमिा अर्भबृवद्ध गने, सविसि
वर्ार् सम्पादन गने

सवहिका कार्िक्रमहरु सं चािन गनि एकमुष्ट रु.51 िाख

93 हजार 4 सर् 17

छु ट्टर्ाएको छु ।

रोङको ववशेर् कार्िक्रम:
 िू िा पूवािधारहरु र्नमािणका र्नन्म्ि समपुरक कोर्को व्र्वस्था गरे को छु ।
 अवर्

साझेदारी

कार्िक्रमहरु

सं चािनको

िार्ग

िागि

सहर्भगिाको

व्र्वस्था गरे को छु ।

ँ प्रत्र्क्ष सम्बवध राख्ने
 छु टेका अधुरा रहेका जनिाको दै र्नक जीवनसग

र्ोजनाहरु सं चािनको र्नन्म्ि साना र्ोजना सं चािन कोर्को व्र्वस्था
गरे को छु ।

 छारवृन्त्त कोर्, मवहिा स्वास््र् स्वं सेववका वहिकोर्, कमिचारी कल्र्ाण
कोर्, ववपद् व्र्वस्थापन कोर्, आकन्स्मक रुपमा भैपरी आउने घटनाहरु
ब्र्वस्थापनको र्नन्म्ि आकन्स्मक कोर्को व्र्वस्था गरे को छु ।
 रोङ र्नमािण अर्भर्विा पररचािन गरी प्रधानमवरी रोजगार कार्िक्रमिाई
व्र्वन्स्थि

गनि

आवश्र्क

अर्िररक्त

वजेटको

व्र्वस्था

सवहि

कार्िक्रमिाइ र्नरविरिा गरे को छु ।

 बेरोजगार र्ुवाहरुिाई प्रत्र्क्ष रोजगार प्रदान गनि आवस्र्क थप बजेटको
ब्र्वस्था गरे को छु ।
 र्स आर्थिक वर्ि कोर्भड 19 का कारण रोवकएका र्ोजनाहरुका िार्ग
क्रमागि रुपमा र्ोजना कार्ािववर्न गनि आवस्र्क बजेट ब्र्वस्था गरे को
छु ।

सभाध्र्क्ष महोदर्,

 sltko sfo{qmd cfof]hgfx?df b]lvg] bf]xf]/f]kg 36fpg ufpFkflnsf
If]qleq x'g] h'g;'s} ljsf; sfo{qmdx? ufpFkflnsfsf] dftxtaf6 g}
;~rfng x'g] Aoj:yf ldnfPsf] 5' . of] ah]6 sfo{qmdn] g;d]6]sf
tyf ;d]6\g g;lsPsf cGo sfo{qmdx?nfO{ cfufdL lbgx?df ufpF
sfo{kflnsfn] lg0f{o u/] adf]lhd hg;+Vof, e"uf]n nufot cGo j0f{,
lnË, If]q, ;d'bfox? ;d]tnfO{ dWogh/ ub}{ ;dtfd"ns 9Ën]
lalgof]hg ub}{ nlug]5 . / ;f] cg';f/ g} lalgof]hgsf] ug]{ Aoj:yf
ldnfPsf] 5' .
प्रस्िुि बजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रमको कार्ािववर्नमा आईपनि सक्ने समस्र्ा
समाधानको

र्नन्म्ि

अध्र्क्षको

सं र्ोजकत्वमा

रोङ

स्िरीर्

ववकास

समस्र्ा

समाधान सर्मर्ििाइ अझ प्रभावकारी बनाइने छ।

अवत्र्मा, रोङ गाउँपार्िकाको गाउँसभामा सहभागी सम्पूणि सदस्र्ज्र्ूहरु,

र्स

गाउँसभािाई

सम्पवन

गनि

अहोरार

ख्नु हुने

कमिचारीहरु, सम्पूणि

शुभेच्छु कहरु, आम रोङबासी जनसमुदार्हरुिाई धवर्वाद ज्ञापन गनि चाहवछु ।

प्रस्िुि बजेट कार्िक्रम सफि कार्ािववर्नको र्नन्म्ि सम्पूणि रोङवासी जनसमुदार्,
जनप्रर्िर्नर्ध,

राजनीर्िक

दि,

कमिचारी

वगि,

सं चारकमी,

शुभेच्छु क

एवं

सरोकारवािाहरुबाट र्नरविर सहर्ोग, सहभार्गिा र सुझावको अपेक्षा गदिछु ।
धवर्वाद

