मिक्लाजुङ गाउँ पामलका
गाउँ कार्िपामलकाको कार्ािलर्
िधुिल्ला, िोरङ
मिक्लाजुङ गाउँ पामलकाको आ.व. २०७८/७९ को वार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रि
•

ऐमतहामसक तथा र्सगररिािर् सभाका गाउँ सभा अध्र्क्षज्र्ू, गाउँ सभा सदस्र्ज्र्ूहरु, राष्ट्र सेवक
कििचारी मित्रहरु पत्रकार सामथहरु साथै मवमभन्न सञ्चार िाध्र्िहरुवाट प्रत्र्क्ष सुमिरहिु भएका सम्पूर्ि
गाउँ वासी आिा वुवा दाजुभाई तथा दददद वमहिीहरुिा ि र्स मिक्लाजुङ गाउँ पामलकाको आठौ गाउँ
सभाको वैठकिा र्स गाउँ पामलकाको तर्ि बाट तथा िेरो ब्र्मक्तगत तर्ि बाट हार्दिक स्वागत गिि चाहन्छु
।

•

कोमभड-१९ (कोरोिा भाईरस) िहािारीको चपेटािा परररहेको चुिौमतपूर्ि र असहज अवस्थािा आज
ि र्स गाउँ पामलकाको आठौं सभािा आर्थिक वर्ि २०७८/८९ को वजेट प्रस्तुत गदै छु ।

•

सि् २०२० को प्रारम्भिा देखापरेको कोमभड १९ िहािारीले हाम्रो मवकास र सिृमिको र्ात्रालाई
गमम्भर रुपिा प्रभामवत विाएको छ । कोमभड िहािारी र सोको रोकथाि तथा मिर्न्त्रर् गिि वाध्र्तावस
संघीर् सरकारिारा अवलम्वि गरेको िीमतलाई पालिा गदाि थुप्रै असहजता भएको हािीले िहसुर् गरेका
छौ । उक्त िहािारीको संक्रिर् रोकथाि मिर्न्त्रर् र उपचारका लामग गररएको अथक प्रर्ासका वावजुद
पमि र्स मिक्लाजुङवासी तथा ठू लो संख्र्ािा िेपालीहरुले ज्र्ाि गुिाउिु परेको अवश्था रहेको छ । र्स
िहािारीबाट िृत्र्ुवरर् गिुिहुिे सम्पूर्ि िेपालीहरु प्रमत हार्दिक श्रिाञ्जली अपिर् गदिछु साथै िृतकहरुको
पररवारजििा गमहरो सिवेदिा व्यक्त गदै संक्रमित मवरािीको शीघ्र स्वास््र् लाभको काििा गदिछु ।
साथै र्स मवर्ि पररमस्थमतिा आर्ू संक्रमित हुदै पमि अहोरात्र खरटिे स्वास््र्किी लगार्त सम्पूर्ि
कििचारी वगिलाई धन्र्वाद ददि चाहान्छु ।

•

िेपालको संमवधािको कार्ािन्वर्िसंगै स्थािीर् तहको ऐमतहामसक मिवािचिवाट जि प्रमतमिधीहरु
मिवािमचत भएर आएपमछ र्स मिक्लाजुङ गाउँ पामलकाको ऐमतहामसक गाउँ सभािा वजेट प्रस्तुत गिि
पाउँ दा गौरवामन्वत छु । र्स अवसरिा िेपालको साविभौिसत्ता, स्वामधिता, भौगोमलक अखण्डता,
रामष्ट्रर् महत, स्वामभिाि, लोकतन्त्र र जिजीमवकाको लामग भएका मवमभन्न आन्दोलिहरुिा आफ्िो
अिुल्र् जीवि उत्सगि गिुिहुिे सम्पुर्ि ज्ञात-अज्ञात समहदहरुप्रमत भावपूर्ि श्रिान्जली अपिर् गदिछु । मवमभन्न
कालखन्डिा भएका आन्दोलिहरुको िेतृत्व गिुिहुिे अग्रजहरुप्रमत उच्च सम्िाि प्रकट गदिछु । िेपाली
सिाजको रुपान्तरर्िा उहाँहरुले पुर्ािउिुभएको िहाि र्ोगदािको पुि स्िरर् गिि चाहन्छु ।

•

मिक्लाजुङ गाउँ पामलकािा दक्रर्ामशल राजिैमतक दलका पदामधकारीज्र्ूहरु, पूवि जिप्रतीमिधीज्र्ूहरु,
सिाजसेवी, वुमिजीमव, सिाजका अगुवा व्यमक्तहरु जसले र्स गाउँ पामलकाको

मवमभन्न मवकास

मििािर्का कार्ि र र्ोजिाको क्षेत्रिा पूर्ािउिु भएको सकरात्िक र्ोगदाि प्रमत हार्दिक धन्र्वाद ददि
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चाहान्छु । साथै र्स क्षेत्रको मवकास मििािर्का साथै मवमभन्न क्षेत्रिा प्रत्र्क्ष अप्रत्र्क्ष रुपिा भूमिका खेल्िु
हुिे तपाई आि मिक्लाजुङ गाउँ वासी जि सिुदार्हरुिा हार्दिक आभार व्यक्त गिि चाहान्छु ।
•

िेपालको इमतहासको मवकास क्रििा धेरै प्रकारका राजिैमतक मसिान्तहरुको प्रर्ोग तथा अभ्र्ासको
अिुभव र मसकाईबाट वतििाििा पुिः िर्ाँ संमवधाि र त्र्स अिुरुपको राजिैमतक व्यवस्था र अन्र्
सिुह अमघ वढ्िे क्रििा हािी स्थािीर् तह मिक्लाजुङ गाउँ पामलकाको र्स सभाबाट िर्ाँ िीमत,
कार्िक्रि र लक्ष्र् समहत आर्थिक मवद्येर्क प्रस्तुत गरी आ . व. २०७८/०७९ को लागी मवमिर्ोजि
मवद्येर्क पाररत गिि गई रहेका छौ । तसथि, र्स सभािा उपमस्थत सम्पुर्ि गाउँ सभा सदस्र् ज्र्ूहरुले सिृद्ब
िेपाल सुखी िेपालीको रामष्ट्रर् भाविा अिुरुप मिक्लाजुङ गाउँ पामलकाको सुशासि, आर्थिक सम्वृिी,
लैमगगक सिािता , सिावेसीकरर् , न्र्ार्पुर्ि सन्तुमलत र ददगो पूवािधार मवकास समहत रचिात्िक
सहर्ोग पुर्ािउिे आशा एवं मवश्वासका साथ आ . व. २०७८/०७९ को वजेट, तथा कार्िक्रि प्रस्तुत गिे
अिुिती चाहान्छु ।

आदरर्ीर् गाउँ सभा अध्र्क्षज्र्ू,
अव ि महजो हािी जिप्रमतमिधीहरु मिवाि मचत भएर आउँ दा र्ो हाम्रो गाउँ पामलकाको अवस्था कस्तो
मथर्ो सो को सं मक्षप्त समिक्षा प्रस्तु त गिे अिु ि मत चाहान्छु

-

महजो हािी जिप्रमतमिधीहरु मिवािमचत भएर आउँ दा र्स मिक्लाजुङ गाउँ पामलकािा तीि वटा िात्र
प्रशासमिक भविहरु (िधुिल्ला, टाँडी र रमिते) भएको तर उक्त भवि वस्न र्ोग्र् िभइ जीर्ि अवस्थािा
रहेको मथर्ो ।

-

स्वास्थ चौकी चार वटा िात्र रहेको अवस्था मथर्ो ।
खोप के न्रहरु पमि सबै वडाहरुिा स्थापिा िभएको अवस्था मथर्ो ।
सबै वडाहरुिा र्ातार्ात सञ्जालले जोड्िे गरी सडक संजालको मवकास हुि सके को मथएि ।
उलािबारी- िधुिल्ला बाहेक पक्की सडक िभएको ।
कु िै िोटरेवल तथा झोलुगगे पुल सिेत िभएको अवस्था मथर्ो ।
वडा िं.१ िा मवद्युतीकरर् िभएको तथा अन्र् वडाको पमि सबै वमस्तहरुिा मवद्युतीकरर् िभएको
अवस्था मथर्ो ।

-

पर्ािप्त मवद्यालर् भवि िभएको हुँदा शैक्षमर्क कार्िकलाप सञ्चालि गिि सिस्र्ा भएको अवस्था मथर्ो ।
प्रामवमद्यक मशक्षाको सञ्चालि िभएको अवस्था ।
शौचालर्हरु पर्ािप्त िभएको अवस्था रहेको ।
खेल िैदािहरु िभएको ।
क्र्ाम्पस पूवािधारको मििािर् हुि िसके को ।
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सभाध्र्क्ष िहोदर्
अव ि हािीले गरे का के ही रचिात्िक कािहरुलाई छोटोिा प्रस्तुत गिे अिुिमत चाहन्छु ।
वतििाि अवस्था

-

सात वटा वडा कार्ािलर्हरुको प्रशासमिक भवि मििािर् तथा मजर्ोद्बार भएको छ

।

दुई वटा वडा कार्ािलर्हरुको भवि मििािर्ामधि अवस्थािा रहेको छ ।
गाउँ पामलकाको प्रशासमिक भवि मििार्ािमधि अवस्थािा छ ।
क्र्ाम्पस स्थापिाका लामग क्र्ाम्पस भवि लगार्तका पूवािधारको मवकास भएको छ ।
सबै वडा कार्ािलहरुिा स्वस्थ चौकी तथा आधारभूत स्वास््र् के न्र स्थापिा भएको छ ।
आवश्र्कताको आधारिा सबै क्षेत्रिा गाउँ घर मक्लमिक स्थापिा भएको छ ।
र्स गाउँ पामलकाको मिक्लाजुङ हमस्पटल १० शैर्ाको मििािर्ामधि अवस्थािा रहेको छ ।
सबै वडा कार्ािलर्हरुलाई बाह्रै िमहिा सडक र्ातार्ातले जोड्िे काि भएको छ ।
िुिसरी खोलाको बाढीबाट मवस्थामपत भएका २७ घर पररवारलाई सुरमक्षत जिता आवस कार्िक्रि
िार्ि त २७ घर पररवारलाई र्स गाउँ पामलकाले घर विाइ हस्तान्तरर् गरेको

-

गौरवशाली सडक अन्तगित छमवचोक देमख भण्डारी चोक सडक खण्ड, मििेचोक देमख धोवेिी, िधुिल्ला
वसपाकि देमख वेगौडे, मसजििमशल िागि, वि अदर्स िाईटेपािी सडक खण्ड, बैंकचोक ििोहर सडक खण्ड,
गाउँ पामलका अदर्स पछामडको सडक, िालवारी संगिचोक सडक गरी कररब १० दक.मि कालो पत्रे
सडक मििािर् भएको छ ।

-

कररब १२ दक.मि पक्की ड्रेि मििािर् गररएको छ ।
र्स मिक्लाजुङ गाउँ पामलकािा कररब ७०० दक.मि सडक ग्राभेल गररएको छ ।
सर्े वा खोला, साबो, बक्राहा, िगर, िुिसरी, िावा खोलाहरुिा िोटररेवल पुलहरुको मििािर् भएका
छि ।

-

थुप्रै बक्स कलभटिहरु बिेका छि् ।

-

साखरे खोला, रचिा खोला, िुिसरी खोला, सािो वक्राहा खोला, िावा खोला लगार्तका खोलाहरुिा
तटवन्धि गररएको छ ।

-

दुई वटा झोलुगगे पुल मििािर् भएका छि् ।
वडा िं. १ लगार्त सबै वडाहरुिा मछटपुट बाहेक सबै ठाउँ िा मवद्युतीकरर् भएको छ ।
िेसेलङ कु इिेटार, बेति
े ी मसिसार, चुलीपोखरी, देवीथाि, पञ्चिी ददवु, दकरातेश्वर हांसाि िाङमहि
जस्ता थुप्रै स्थालहरुिा पर्िटि पुविधार मििािर् गरी पर्िटकीर् क्षेत्रको मवकास गररएको छ ।

-

मिक्लाजुङ गाउँ पामलका मभत्र खेलकु दको मवकासका लामग वडा िं १,२,३,४,५,६ र ७ िा खेलिैदािको
मििािर् गररएको छ ।
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सभाध्र्क्ष िहोदर्,
अव ि र्स गाउँ पामलकाको मवद्यिाि अवस्थाको समिक्षा प्रस्तु त गिे अिु ि मत चाहान्छु
चालु आ व को जेष्ठ िसान्तसम्ििा मवत्तीर् सिािीकरर् अिुदाि संघीर् सरकारबाट रु १० करोड ९४ लाख
मवत्तीर् सिािीकरर् अिुदाि प्रदेश सरकारबाट रु ७१ लाख ९६ हजार अिुिाि गरेकोिा सवै वजेट मिकासा
भएको छ । सघीर् सरकार राजश्व वाँडर्ाडबाट रु ७ करोड ८० लाख १३ हजार १ सर् ९० अिुिाि गरेकोिा
६ करोड २७ लाख ११ हजार ६ सर् ९४ रुपैर्ा प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारको सवारी साधि कर बाँडर्ाडबाट
रु ४६ लाख ८८ अिुिाि गरेकोिा रु २८ लाख १९ हजार १२ रुपैर्ा िात्र वजेट आएको छ । र्सै गरी आन्तररक
श्रोत तर्ि ८ करोड २३ लाख ५२ हजार ९० रुपैर्ा अिुिाि गरेकोिा हाल सम्ि ६ करोड २५ लाख ८९ हजार
४ सर् ६१ रुपैर्ा संकलि भएको छ । र्सरी हेदाि संघीर् राजश्वा वाँडर्ाडबाट रु १ करोड ५३ लाख १ हजार ४
सर् ९६ रुपैर्ा प्रदेश सरकारको सवारी साधि कर बाँडर्ाडबाट रु १८ लाख ६८ हजार ९ सर् ८८ रुपैर्ा र
आन्तररक श्रोतबाट रु १ करोड ९७ लाख ६२ हजार ६ सर् २९ रुपैर्ा गरी गत आ व िा अिुिाि गरेको भन्दा रु
३ करोड ६९ लाख ३३ हजार १ सर् १३ रुपैर्ा कु ल वजेट अपुग भएको देमखन्छ ।

१.िैले आ व २०७८/७९ को बजेट तजुििा गदाि मलएका आधारहरु

• िेपालको संमवधािले मिदेमशत गरेको स्थािीर् तहको काि, कतिव्य तथा अमधकार सम्बन्धी मवर्र् तथा
प्राथमिकताहरु ।

• िेपालको संमवधािको अिुसच
ु ी ८ तथा ९ को स्थािीर् तहको लामग तोके को राजस्व पररचालि सम्बन्धी
खाका, खचि मजम्िेबारीको क्षेत्र, अन्तरसरकारी हस्तान्तरर्को मवर्र् तथा स्थािीर् तहको ऋर्
संरचिाको स्वरुप ।

• स्थािीर् सरकार सञ्चालि ऐि २०७४ ले मिर्दिष्ठ गरेका मवर्र्हरु ।
• र्स गाउँ पामलकाको मिवािचिको वेला जितासँग ित िाग्दा व्यक्त गरेका प्रमतविता पत्र तथा सिर्
सिर्िा जितासँग गरेका वचिविताहरु ।

• पन्रौ आवमधक र्ोजिाले मिर्दिष्ट गरेका लक्ष्र् एवं उद्देश्र्हरु साथै ददगो मवकासको रर्िीमतले अवलम्बि
गरेका त्र्, सुचकांक एवं प्राथमिकताहरु ।

• िेपाल सरकार, अथि िन्त्रालर्, रामष्ट्रर् र्ोजिा आर्ोग, स्थािीर् मवकास तथा सािान्र् प्रशासि िन्त्रालर्
वजेट मसमलङ, िागिदशिि एवि मिदेशिहरु तथा सुझावहरु ।

• मिक्लाजुङ गाउँ पामलकाको दक्रर्ामशल राजमिमतक दहरु, बुमिजीवी सिाजसेवीहरुले ददएको अिूल्र्
सुझावहरु ।

• गाउँ बासीहरुको िाग, रार् तथा सुझाव । र
• सिृि िेपाल सुखी िेपालीको रामष्ट्रर् आकांक्षालाई पूरा गिि ददगो मवकासका लक्ष्र् अिुरुपका हाम्रा
प्राथमिकताहरुलाई िुख्र् आधार बिाएको छु ।

मिक्लाजुङ गाउँ पामलकाको आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रिको साविजमिक वक्तव्य

सभाध्र्क्ष िहोदर्,
अब ि गाउँ सरकारको आगािी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेटको उद्देश्र् तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गिि अिुिती
चाहन्छु ।
उद्देश्र् तथा प्राथमिकताहरु (Goals)

• कोरोिा लगार्त सबै प्रकारका स्वास््र् जोमखिबाट मिक्लाजुङका िागररकलाई सुरमक्षत राख्नु र
गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवा सविसुलभ बिाउि स्वास््र् सेवाको दार्रा मवस्तार गिे,

• कोरोिा भाइरस संक्रिर्को रोकथाि तथा मिर्न्त्रर्का लामग चामलएका कदिबाट टुटेको उत्पादि र
आपूर्ति श्रृगखलालाई पूिस्थापिा गदै कृ मर्, पर्िटि, साविजमिक मििािर् लगार्त प्रभामवत व्यवसार्को
पुिरुत्थाि गिे,

• कोमभड-19 को कारर्ले आन्तररक रोजगारीिा आएको किी र वैदेमशक रोजगारीबाट र्कि िेहरुको लामग
रोजगारीको उपलब्धताको लामग रोजगार मसजििा गिे अन्तर क्षेत्रगत सिन्वर् संर्न्त्रको मवकास गिे,

• जिताको आर् अमभवृमि, रोजगारीको मसजििा र आत्िमिभिरताको मवकास गिि प्रामवमधक र मसपिूलक
तामलिको आर्ोजिा गिे,

• भौगोमलक मवकटता, जिसंख्र्ा, मजवि स्तर, मपछमडएका वगिको अवस्था, सिता र न्र्ार्ोमचतताको
आधारिा बजेट मवमिर्ोजि गिे,

• उपलब्ध स्रोत र साधिहरुको अमधकति उपर्ोग तथा मितव्यर्ी र प्रभावपूर्ि खचि प्रर्ालीको
अवलम्विद्बारा पूवािधार आर्थिक तथा सािामजक क्षेत्रको प्रभावकारीता अमभवृमि गिे,

•
•
•
•

साविजमिक मििािर्, मशक्षा, कृ मर्, पशु र कोरोिा भाइरसलाई लमक्षत गरी बजेट वमिर्ोजि गिे,
हरेक मवकास मििािर्िा र्ुवा लमक्षत काि र रोजगारीका अवसरको मसजििा गिे,
मवकासको शीघ्र प्रमतर्ल प्राप्त हुिे र आगािी वर्ि मभत्र सम्पन्न हुिे अधुरा आर्ोजिा कार्ािन्वर्ि गिे,
गुर्स्तरीर् र जीविोपर्ोगी मशक्षा, सूचिा प्रमवमधको मवस्तार, आधारभुत खािेपािी लगार्तका
सािामजक, आर्थिक तथा भौमतक पूवािधारको मवकास तथा मििािर् गिे,

• आफ्िो क्षेत्रको मवकासको लामग स्थािीर् स्रोत साधिको पररचालि, मवमिर्ोजि र मवकासको प्रमतर्ल
सन्तुमलत तथा सिाितािा आधाररत सितािुलक न्र्ार्ोमचत मवतरर् प्रर्ालीको िाध्र्िबाट गररबी
न्र्ुिीकरर् गिे,

• मवमभन्न कारर्ले पमछ परेका वगिको आर्थिक जीविस्तर उठाई गररवी न्र्ुिीकरर् गिे,
• लैमगगक हहंसा न्र्ुिीकरर् गदै सािामजक न्र्ार् कार्ि गिे तथा जेष्ठ िागररक, वालवामलकाको संरक्षर्
तथा व्यवस्थापि गिे,

• मिक्लाजुङ क्षेत्रलाई सर्ा, सुन्दर, हराभरा बिाई कृ मर् तथा पर्िटििैत्री वातावरर् मसजििा गदै भौमतक
पूवािधारको मििािर् गिे,

• पूजी मििािर् तथा मवकासका लामग सरकारी, सहकारी तथा मिजी क्षेत्रको साझेदारी िीमत अवलम्बि
गिे,

मिक्लाजुङ गाउँ पामलकाको आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रिको साविजमिक वक्तव्य

• साविजमिक सेवाको प्रभावकारीता, पारदर्शिता, सुशासि र जवार्देमहता िार्ि त िागररक सुरक्षा र
सािामजक न्र्ार्को प्रत्र्ाभूमत गिे,

• लैमगगक सिािता र सिावेशीकरर्, प्राकृ मतक प्रकोपको असर न्र्ुिीकरर् र पर्ािवरर् संरक्षर्, िागररक
िैत्री शासि प्रर्ाली स्थामपत गिे,

• सहकारीता सिन्वर् र सह अमस्तत्वको अवधारर्ालाई थप िुतिरुप ददि िेपाल सरकार र प्रदेश
सरकारसँग दररलो पारस्पररक साझेदारीको मवकास गिे ।
गाउँ सभा अध्र्क्षज्र्ू
अब ि र्स मिक्लाजुङ गाउँ पामलकाको आगािी आ. व. २०७८/७९ को क्षेत्रगत रुपिा वजेट मवमिर्ोजि
गरेको मवर्र् पेश गिे अिुिमत चाहन्छु ।
आर्थिक क्षेत्र :

• मवमत्तर् संस्था तथा सहकारी संस्थाहरुलाई सदक्रर् बिाउदै बचत वृमि गिे पररपाटीको थालिी गरी सो
बचतबाट आर् वृमि गिि आवश्र्क कार्िक्रिको व्यवस्था गरेको छु ।

• वैदेमशक रोजगारी तथा आन्तररक व्यवसार्बाट मसर्जित आर्लाई उत्पादिशील कार्ििा लगािी गिे
वातावरर् तर्ार गिि आवश्र्क व्यवस्था गरेको छु ।

• साविजमिक खचिलाई थप पारदशी बिाउि प्रभावकारी कार्िक्रिको व्यवस्था गरेको छु ।
• मिक्लाजुङ गाउँ पामलकाको आर्थिक संिृमिका लामग मिजी क्षेत्रको लगािी बढाउि तथा सहकारी क्षेत्रको
मवकास तथा प्रवििि गिि आवश्र्क व्यवस्था गरेको छु ।
कृ मर् तथा पशु सेवा क्षेत्र

• कृ मर् पेशालाई व्यवसामर्क बिाउि आवश्र्क बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
• कृ मर् आधुमिदकरर्को लागी कृ मर् सािाग्री र र्न्त्र ५० प्रमतशत िुल्र् अिुदाििा मवतरर्का लामग
आवश्र्क वजेटको व्यवस्था गरेको छु ।

• कृ मर् तथा व्यवसामर्क पशुपन्छी पालिलाई आर्थिक मवकासको िेरुदण्डको रुपिा मवकास गिि बजेटको
व्यवस्था गरेको छु ।

• कृ मर् तथा पशुपन्छीजन्र् व्यवसार्िा आर्थिक सािामजक र भौगोमलक रुपिा पमछ परेका िमहला, दमलत,
जिजाती तथा मवपन्न वगिको स्वारोजगार तथा आर्आजििको ददगो स्रोतको रुपिा मवकास गिि आवश्र्क
बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।

• कृ मर् र पशुपालिलाई मवशेर् र्ुवा लमक्षत कार्िक्रि सञ्चालि गिे व्यवस्था गरेको छु ।
• िमहला उद्यिमशलताको लागी बंगुर/बाख्रा/तरकारी/र्लर्ु ल सम्बन्धी कार्िक्रि सञ्चालि गिि वजेटको
व्यवस्था गरेको छु ।

• कृ मर् पके ट क्षेत्र कार्िक्रिलाई थप व्यवमस्थत गदै लैजाि वजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
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मशक्षा क्षेत्र
•

कोमभड १९ को िहािारीका कारर् लािो सिर्देमख बन्द रहेका मवद्यालर्हरू,भौमतक उपमस्थमतिा
सञ्चालि गििका लामग मवद्यालर् क्षेत्र तथा कक्षाकोठा मिःसंक्रिर् गिि र मवद्यालर्िा अत्र्ावस्र्क स्वास््र्
सुरक्षा सािाग्री व्यवस्थापि गििका लामग आवश्र्क बजेट मवमिर्ोजि गरेको छु ।

•

सिर्सापेक्ष मसकाइिा सुधार गििका लामग आ.ब.२०७७/०७८ िा २९ ओटा सािुदामर्क मवद्यालर्िा

•

इन्टरिेट सुमवधा मवस्तार गररएकोिा र्स कार्िलाई मिरन्तरता ददँदै बाँकी मवद्यालर्िाहरूिा इन्टरिेट
सुमवधा मवस्तार गिे गरी रु ३ लाख २४ हजार मवमिर्ोजि गरेको छु । र्सबाट बैकमल्पक मसकाइको
दीगो व्यवस्थापि हुिे मवश्वास मलएको छु ।
मशक्षकहरूलाई मशक्षर् मसकाइ कार्ििा प्रमवमधको प्रर्ोग गरी प्रभावकारी मशक्षर् मसकाइ गििका लामग,
मशक्षक क्षिता मवकास कार्िक्रि अन्तगित ICT सम्वन्धी तामलिका लामग आवश्र्क रकि मवमिर्ोजि

•
•

•

•
•
•

•
•

•

गरेको छु । र्सका साथै कम््र्ुटर सुमवधा िभएका आधारभूत तहका मवद्यालर्हरूिा कम््र्ुटर प्रीन्टर
उपलब्ध गराउिका लामग रु ५ लाख मवमिर्ोजि गरेको छु ।
मवद्यालर्हरूिा शौचालर्, खािेपािी, मवद्युत व्यवस्था, तथा ििित संभार गििका साथै मबद्यालर्का बाँकी
रहेका घेराबार पुरा गििका लामग रु २५ लाख ६१ हजार मवमिर्ोजि गरेको छु ।
मवद्याथीहरूको ददवा खाजा कार्िक्रिलाई व्यवमस्थत गिि, ददवा खाजाघर मििािर् गिे िीमत अिुरुप र्सै
वर्ि धेरै मवद्याथी संख्र्ा भएका तीि ओटा मवद्यालर्िा ददवाखाजा घर मििािर् गररिे छ । र्स कार्िक्रिका
लामग रु ९ लाख मवमिर्ोजि गरेको छु ।
मवद्याथी संख्र्ा धेरै भएका तथा अंग्रेजी िाध्र्िका अमतररक्त कक्षा सञ्चालि गरेका र तहगत रूपिा
दरवन्दी िभएका मवद्यालर्हरूिा जिशमक्त व्यवस्थापि गिि र अन्र् रचिात्िक शैमक्षक कार्िक्रि
सञ्चालिका लामग मशक्षर् सहर्ोग अिुदाि उपलब्ध गराइिे छ । र्स कार्िका लामग रु ३० लाख
मवमिर्ोजि गरेको छु ।
अमभभावक मवमहि तथा अती मवपन्न वालवामलकाको मशक्षाकालामग मसकाइसहर्ोग कार्िक्रिलाई र्स
वर्ि पमि मिरन्तरता ददिका लामग रु ४ लाख मवमिर्ोजि गरेको छु ।
मवद्यालर्स्तरीर् खेलकु द तथा अमतररक्त कृ र्ाकलाप सञ्चालि एवि् कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापिका
लामग आवश्र्क रकि मवमिर्ोजि गरेको छु ।
छात्राहरूका मवशेर् सिस्र्ा पमहचाि गरी उिीहरूकालामग सहज मसकाइ वातावरर् तर्ार गिि शैमक्षक
सत्र २०७७ िा सुरू गररएको छात्रासँग उपाध्र्क्ष कार्िक्रिलाई मिरन्तरता ददि आवश्र्क वजेट मवमिर्ोि
गरेको छु ।
बार्र्िक शैक्षमर्क र्ोजिा मििािर्, कार्िक्रिको प्रवोधीीकरर् शैमक्षक सत्र २०७९ को शैमक्षक क्र्ालेण्डर
मििािर् तथा मवद्यालर् अिुगिि सहजीकरर्का लामग वजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
मशक्षाका सरोकारवालाहरू, मवद्यालर् व्यवस्थापि समित अध्र्क्ष तथा प्र.अ. हरूको मिर्मित अन्तरिकृर्ा,
छलर्ल तथा बैठक संचालि गििका लामग आवश्र्क बजेट मवमिर्ोजि गरेको छु । र्सबाट शैमक्षक
र्ोजिाहरूको कार्ािन्वर्ि, मिर्िि तथा सम्पादििा प्रभावकाररता आउिे अपेक्षा गरेको छु ।
र्स क्षेत्रिा रहेका मवमभन्न जािजातीका िातृभार्ा र मलपीको संरक्षर् गििका साझेदारीिा आधाररत
भार्ामलपी मसकाइ के न्र लसंचालि गररिे छ, र्सका लामग वजेट मवमिर्ोजि गरेको छु ।

मिक्लाजुङ गाउँ पामलकाको आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रिको साविजमिक वक्तव्य

•
•
•

•

र्स गाउँ पामलकािा स्थार्ी बसोबास भएका, प्रामवमधक मशक्षालर्िा उच्च मशक्षा हाँमसल गरररहेका
मवद्याथीका लामग छात्रवृमत्तको कार्िक्रिलाई मिरन्तरता ददि आवश्र्क वजेट मवमिर्ोजि गरेको छु ।
मवद्यालर् कििचारीको आधारभूत क्षिता अमभवृमि गििका लामग पेशागत दक्षता तथा स्वर्ि् व्यवस्थापि
तामलि संचालि गररिे छ । र्सका लामग आवश्र्क बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
र्स गाउँ पामलकाको शैमक्षक इमतहाँस समहत २०७४ सालदेमख हालसम्ि शैमक्षक क्षेत्रको सुधारिा भएका
कार्िहरूको दस्तावेजका रूपिा मिक्लाजुङ शैमक्षक पाश्विवमचत्र र्सै बर्ि प्रकाशि गररिे छ । र्सका लामग
आवश्र्क वजेट मवमिर्ोजि गरेको छु ।
अती न्र्ूि पारीश्रमिकिा काि गरररहेका बालमवकास सहर्ोगी कार्िकताि तथा मवद्यालर् कििचारीको
आधारभूत पारीश्रमिक व्यवस्था गििका लामग िेपाल सरकारको शशति अिुदाििा थप गििका लामग
आवश्र्क रकि मवमिर्ोजि गरेको छु ।

र्ुवा खेलकु द कला संस्कृ मत तथा रोजगार क्षेत्र

• मिक्लाजुङ गाउँ पामलका रमिङ कप वडा स्तरीर् र्ु टवल खेलको सञ्चालिका लामग आवश्र्क बजेटको
व्यवस्था गरेको छु ।

• र्स गाउँ पामलकाका र्ुवाहरुलाई खेलकु दको िाध्र्िद्बारा अिुशामसत विाउदै दुव्यस
ि ि िुक्त विाउि
वहुउद्देशीर् व्याडमिन्टि कभडिहल मििािर् गिि रु ४५ लाख मवमिर्ोजि गरेको छु ।

• वडा स्तरीर् खेल, धार्ििक सांस्कृ मतक पविका अवसरिा आर्ोजिा गररिे खेल जस्ता खेलकु द कार्िक्रिको
मवकासिा लामग आवश्र्क व्यवस्था गरेको छु ।

• स्थािीर् तहिा दताि भएका बेरोजगार व्यमक्तलाई न्र्ुिति रोजगारीको प्रत्र्ाभूमत गििका लामग कािका
लामग पाररश्रमिकिा आधाररत सािूदामर्क श्रििुलक आर्ोजिा संचालिका लामग हरेक वडािा बजेटको
व्यवस्था गरेको छु ।

• दक्ष तथा सक्षि जिशमक्तको मवकास गरर आन्तररक रोजगाररको प्रबििि गिि आवश्र्क मसपिूलक
तामलिका लामग आवश्र्क बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।

• आन्तररक रोजगारी मसजििा गिि सरोकारवाला मिकार् मिमज सहकारी तथा गैरसहकारी क्षेत्रसँग सिन्वर्
र सहकार्िका लामग आवश्र्क व्यवस्था गरेको छु ।

• रोजगार सेवा के न्रिा सुमचकृ त बेरोजगार श्रमिकहरुलाई गाउँ पामलकािारा संचामलत पामलका स्तरीर्
आर्ोजिाहरुिा पररचालि गिे व्यवस्था गरेको छु ।

• कोरोिा संक्रिर्को कारर् रोजगार गुिाएका मबदेशबाट र्र्कि एका र्ुवाहरुको सीप र क्षिताको पमहचाि
गरी रोजगार सेवा के न्र िार्ि त रोजगार बैंकको स्थापिा गरर उत्पादििूलक क्षेत्रिा Work For Food
(िािको लामग काि) बिोमजि रोजगारीको अवसरहरु प्रदाि गिि सोही बिोमजिको कार्िक्रिको व्यवस्था
गरेको छु ।
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पर्िटि क्षेत्र

• गाउँ पामलका क्षेत्र मभत्र रहेका ताल तलैर्ा मसिसारहरुको संरक्षर् र प्रवििि गदै पर्िटि पुवािधार मवकास
गिि बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।

• वेतेिी मसिसार पर्िटि प्रविििका लामग संघीर् सरकार र र्स गाउँ पामलकाको साझेदारीिा ३ करोड ७२
लाख मवमिर्ोजि गरेको छु ।

• पर्िटकीर् क्षेत्रलाई संरक्षर् गरी पर्िटि पूवािधारहरुको मवकासका लामग आवश्र्क बजेटको व्यवस्था गरेको
छु ।

• स्थािीर् िठ, िमन्दर, धार्ििक तथा ऐमतहामसक स्थलहरुको पमहचाि गरी संरक्षर् र जीर्ोद्दार तथा
सम्भव भएसम्ि छार्ागकि गिे व्यवस्था गरेको छु ।
स्वास््र् क्षेत्र

• संघीर् सरकारबाट प्राप्त १० शैर्ाको मििािर्ामधि अस्पताललाई सके सम्ि चाडो सम्पन्न गिि आवश्र्क
वजेटको व्यवस्था गरेको छु

• िधुिल्ला स्वास््र् चौकीलाई अथाई अस्पतालको रुपिा स्थापिा गिि सम्वमन्धत मिकार्िा अिुरोध गिि
आवश्र्क वजेटको व्यवस्था गरेको छु ।

• Covid 19 लगार्त मवमभन्न िहािारीजन्र् रोगहरुको रोकथाि, मिर्न्त्रर् तथा व्यवस्थापि गिि कोरोिा
कोर्को खाता खोली रु २० लाख मवमिर्ोजि गरेको छु ।

• कोरोिा रोकथाि तथा मिर्न्त्रर्िा खरटिे जिप्रमतिीमध स्वास्थाकिी तथा कििचारीको कोरोिाको
कारर् िृत्र्ु हुि गएिा मिजको पररवारलाई राहत स्वरुप रु ५ लाख रकि लपलब्ध गराउिे व्यवस्था
गरेको छु ।

• स्वास््र् संस्थाहरुिा भौमतक पूवािधार मििािर् तथा सुधारका लामग बजेट मवमिर्ोजि गरेको छु ।
• स्वास््र् संस्थालाई बाह्रै िमहिा मिशुल्क और्मधहरुको आपूर्तिलाई मिरन्तरता ददएको छु ।
• स्वास््र् संस्थाहरुिा संचालििा रहेका वर्थिङ सेन्टरहरुलाई व्यवमस्थत बिाउि आवश्र्क औजार तथा
उपकरर्को व्यवस्था गिि आवश्र्क बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।

• गाउँ पामलकािा पूर्ि खोपलाई मिरन्तरता, मिर्मित खोप कार्िक्रिलाई प्रभावकारी रुपिा संचालि गिे
व्यवस्था गरेको छु ।

• गाउँ घर मक्लमिक कार्िक्रिलाई प्रभावकारी रुपिा संचालि गिि आवश्र्क खोप के न्र भवि र
सािामग्रहरुको व्यवस्था गिि बजेट मवमिर्ोजि गरेको छु ।

• बर्थिङ सेन्टरिा खरटिे दक्ष प्रसुमतकर्ििहरुलाई प्रसुमत गरे वापत प्रसुमत सेवा प्रदार्क प्रोत्साहि रकि
उपलब्ध गराउि बजेट मवमिर्ोजि गरेको छु ।

• सरकारी स्वास््र् संस्थाहरुबाट उपलब्ध हुिे स्वास््र् सेवाहरुलाई गुर्स्तरीर्, प्रभावकारी र सविसुलभ
बिाउिे व्यवस्था गरेको छु ।

• िमहला स्वास््र् स्वर्ि् सेमवकाहरुको प्रोत्साहि भत्तालाई मिरन्तरता ददएको छु ।
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िमहला तथा बालबामलका क्षेत्र

• लमक्षत वगिलाई ध्र्ाििा रामख सीपिुलक र आर्िुलक तामलि प्रदाि गिि बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
• लैहगंक हहंसा तथा घरेलु हहंसा सम्बमन्धत कािुिी सचेतिा कार्िक्रि संचालि गिि आवश्र्क व्यवस्था
गरेको छु ।

• जेष्ठ िागररक, अन्तरामष्ट्रर् िमहला ददवश, अपागग ददवश, छु वाछु त तथा मवभेदिुक्त ददवस अन्तराष्ट्रीर्
जामत उन्िुलि ददवश आददवासी ददवश जस्ता लमक्षत वगिका कार्िक्रि ददवशको रुपिा संचालि गिि
आवश्र्क व्यवस्था गरेको छु ।

• जेष्ठ िागररक सम्िाि तथा जेष्ठ िागररक सम्बमन्ध कार्िक्रि संचालि गिे व्यवस्था गरेको छु ।
• जिजातीहरुको लामग बिेको भौमतक संरचिाहरुलाई व्यवस्थापि गिि वजेट छु टर्ाएको छु ।
• दकशोरीहरुको सिस्र्ालाई िमजकबाट मिर्ाल्ि छात्रासंग उपाध्र्क्ष कार्िक्रिलाई मिरन्तरता ददएको छु
।

• स्थािीर् िमहला जिशमक्त उत्पादि गिि लोकसेवा कक्षा सञ्चालि गिि आवश्र्क बजेटको व्यवस्था गरेको
छु ।
न्र्ामर्क क्षेत्र

• िेपालको संमवधािको धारा २१७ स्थािीर् सरकार संचालि ऐि २०७४ संसोधि २०७५ अन्तगित
न्र्ामर्क समिमतको अमधकार क्षेत्र दर्ा ४७ किोमजि न्र्ामर्क समिमतद्बारा मवमभन्न न्र्ामर्क कार्िक्रिहरु
संचालि गििका लामग आवश्र्क व्यवस्था गरेको छु ।

• िेलमिलाप के न्रको व्यवस्थापिका लामग वजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
• न्र्ार् सम्पादिको क्षेत्रिा भएका करठिाईहरुलाई पुितािजकीर् तामलि ददई न्र्ामर्क समिमत र
जिसिुदार् मवच बुझाईको एकता ल्र्ाउि अन्तरदक्रर्ा गोमष्ठ आदद कार्िक्रि सांचालि गिे व्यवस्था गरेको
छु ।

• प्रत्र्ेक िेलमिलाप कतािहरुलाई पुितािजदकर् तामलि ददइ सिुदार्का िुद्दाहरुलाई मजम्िेवारी पूर्ि ढंगबाट
िेलमिलाप गराउिे उद्देश्र्का साथ क्षिता मवकास कार्िक्रिका लामग बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।

खािेपािी, सरसर्ाई

• खािेपामिको ससािा श्रोतहरुको ििित सम्भार गिे कार्िका लामग आवश्र्क व्यवस्था गरेको छु ।
• र्स गाउँ पामलकाका के मह वडाहरुिा देमखएको खािेपािीको सिस्र्ालाई सिाधाि गिि आवश्र्क वजेटको
व्यवस्था गरेको छु ।

• वडा िं २ खािेपािी मडप वोररङको लामग रु २० लाख मवमिर्ोजि गरेको छु ।
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• संघीर् सरकार प्रदेश सरकार र सरोकारवाला मिकार्हरुसंग छलर्ल तथा सिन्वर् गरी खािेपािीको
सिस्र्ाको ददघिकामलि सिाधािका लामग बहुवर्ीर् र्ोजिा विाई क्रिागत बजेटको व्यवस्था गदै लािे
व्यवस्था गरेको छु ।
साविजमिक मििािर् तर्ि

• के न्र सरकारको सिपुरक कोर् कार्िक्रि अन्तरगत र्स गाउँ पामलकाको र्ािचोक खोमलटार सडक
कालोपत्रे साझेदारी कार्िक्रिका लामग संघीर् सरकारबाट रु १ करोड ३९ लाख

तथा र्स

गाउँ पामलकाबाट २ करोड ४५ लाख गरी जम्िा ३ करोड ८४ लाख मवमिर्ोजि गरेको छु ।

• संघीर् सरकार सिपुरक कोर् अन्तरगत मिक्लु खोला वक्स कलभटि मििािर् साझेदारी कार्िक्रिको लामग
संघीर् सरकारवाट रु १ करोड ३ लाख तथा र्स गाउँ पामलकाबाट रु ९० लाख गरी जम्िा १ करोड ९३
लाख मवमिर्ोजि गरेको छु ।

• िाइटेपािी ररलार्न्र् सडक कालोपत्रेको लामग रु ६० लाख मवमिर्ोजि गरेको छु ।
• र्स मिक्लाजुङ गाउँ पामलकाको पर्िटि प्रवद्बिििा टेवा पुर्ािउिे उद्देश्र्का साथ िधुिल्ला तोरीवारी सडक
कालोपत्रेको लामग रु ६५ लाख मवमिर्ोजि गरेको छु ।

•
•
•
•
•
•

गाउँ पामलका प्रशासमिक भवि मििािर् क्रिागत रु १ करोड ५० लाख मवमिर्ोजि गरेको छु ।
गौरवशाली सडक कालोपत्रे िुिसरी पारीको लामग रु ७० लाख मवमिर्ोजि गरेको छु ।
आँपे खोला वक्स कल्भटि मििािर्को लामग रु ९० लाख मवमिर्ोजि गरेको छु ।
आइतवारे सडक स्तरोन्नती रु ३० लाख मवमिर्ोजि गरेको छु ।
मछडीभञ्ज्र्ाङ धुपािखोला गाउँ वाइसे सडक स्तरोन्नती रु २० लाख मवमिर्ोजि गरेको छु ।
वडा कार्ािलर् भवि मििािर् क्रिागत वडा िं ६ र ७ को लामग रु १ करोड ४० लाख मवमिर्ोजि गरेको
छु ।

• कै दले खािेपािी ट्यागकी मििािर्को लामग रु ६ लाख मवमिर्ोजि गरेको छु ।
• िगरखोला वक्स कल्भटि मििािर्को लामग रु ३० लाख मवमिर्ोजि गरेको छु ।
• वडा िं ९ को ट्रान्समिटर देमख उलािवारी मसिािासम्ि ड्रेि मििािर्का लामग रु २५ लाख मवमिर्ोजि
गरेको छु ।

• कु ईिेटार झोलुगगे पुल ििितको लामग आवश्र्क वजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
• ग्रामिर् सडक ढल संरक्षर् तथा ििितको लामग वडा स्तरीर् संरक्षर् समिमत विाई स्वार्ि् सेवा कार्ििा
िागररकलाई प्रेररत गिे िीमत अिुरुप बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।

• िाग र आवश्र्कताका आधारिा स सािा हसंचाई आर्ोजिाहरु मििािर् गिे कार्िलाई मिरन्तरता ददएको
छु ।

• स्थािीर् कु लोहरुको ििित संभार गिे कार्िलाई मिरन्तरता ददएको छ ।
• संघीर् सरकार, प्रदेश सरकारसँग सिन्वर् गरी र्ु सको छािो हटाउि कार्िक्रिलाई मिरन्तरता ददएको छु
।

• जोमखििा परेको सिुदार्को लामग एकीकृ त वस्ती मवकासका लामग बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
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मवद्युत तथा संचार

• मवद्युतीकरर् िपुगेका वस्तीहरु तथा मवपन्न वगिलाई वैकमल्पक उजािको व्यवस्था गिे कार्िलाई र्स वर्ि
पमि मिरन्तरता ददएको छु ।

• कार्ािलर्को सेवा प्रवाहिा सुचिा प्रमवमधको प्रर्ोगलाई प्रभावकारी विाउि आवश्र्क व्यवस्था गरेको
छु ।

• स्थािीर् पत्रकारहरुको क्षिता मवकासका लामग सहर्ोग गिि आवश्र्क व्यवस्था गरेको छु ।
• र्स मिक्लाजुङ गाउँ पामलकाले गरेका मवकासका गमतमवमधहरुलाई जिता सािु पुर्ािइ सुसूमचत गिि
मवशेर् कार्िक्रि सञ्चालि गिे व्यवस्था गरेको छु ।
वि तथा वातावरर् संरक्षर् तथा सरसर्ाई
• पूवािधार मवकासिा वातावरर् िैत्री अवधारर्ा अिुरुप कार्िक्रिको व्यवस्था गरेको छु ।

• गाउँ पामलकाले र्ोहोर िैला मिर्मित संकलि गिे व्यवस्था मिरन्तरता ददएको छु साथै र्ोहोर िैलाको
ददघिकामलि व्यवस्थापिका लामग सम्वमन्धत मिकार्हरुसंग सिन्वर् गरी ल्र्ाण्डदर्ल्ड साइटको
मििािर्को लामग आवश्र्क व्यवस्था गरेको छु ।

• वि संरक्षर् गिि वृक्षारोपर् तथा िरसरी उत्पादिका लामग बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
मबपद व्यवस्थापि

• कोरोिा भाइरसको सम्भामवत संक्रिर्बाट िागररकलाई सुरमक्षत राख्न कोरोिा कोर् खातािा रु २०
लाख मवमिर्ोजि गरेको छु ।

• बाढी पमहरो लगार्तका मवपद सम्बन्धी सिस्र्ा सिाधािको लामग मवपद व्यवस्थापि कोर्िा रु ४०
लाख वजेट मवमिर्ोजि गरेको छु ।
सेवा प्रवाह तथा क्षिता मवकास

• र्स गाउँ पामलकाबाट गररिे दैमिक प्रशासमिक काि सेवाहरु चुस्त, मछटो छररतो सेवा प्रदाि गिि
संगठिात्िक सुधारका लामग आवश्र्क बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।

• गाउँ पामलकाले आफ्िो आन्तररक श्रोतबाट तलव खािे गरी सेवा करारिा राखेका सबै कििचारीहरुको
उच्च ििोवल कार्ि राख्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी विाउि िामसक तलविा रु २ हजारले बृमि गरेको
छु ।

• कििचारीहरुले प्रवाह गिे सेवाको िूल्र्ागकि गदै उत्कृ ष्ट कििचारी घोर्र्ा गरी पुरस्कृ त गिि वजेटको
व्यवस्था गरेको छु ।

• र्स गाउँ पामलकाको साविजमिक खचिलाई पारदशी विाई जवार्देमहता प्रवििि गिि साबिजमिक सुिुवाई,
साबिजमिक लेखा परीक्षर् जस्ता कार्िक्रि गिि आवश्र्क बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।

• कििचारीलाई अझ बढी सक्षि, र्ोग्र् र सवल विाउि तामलि कार्िक्रिको व्यवस्था गरेको छु ।
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• कार्ािलर्लाई Internet Governance System लाई अझ प्रभावकारी बिाउि आवश्र्क व्यवस्था
गरेको छु ।
गाउँ सभा अध्र्क्षज्र्ू
अब ि आगािी वर्िको लामग प्रस्ताव गरेको अिुिामित आर् व्यर्को मववरर् प्रस्तुत गिि अिुिमत चाहान्छु ।
आगािी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को लामग मिक्लाजुङ गाउँ पामलकाको आर् तर्ि ,
िेपाल सरकारबाट मवमत्तर् सिािीकरर् अिुदाि िार्ि त ११ करोड ८७ लाख,
िेपाल सरकार राजश्व वाँडर्ाँडवाट ८ करोड ५ लाख ७७ हजार,
प्रदेश सरकारको मवमत्तर् सिािीकरर् अिुदाि िार्ि त ६८ लाख ७ हजार,
प्रदेश सरकारको सवारी साधि कर बाँडर्ाडबाट ४७ लाख ४८ हजार,
संघीर् सरकारको सिपुरक कोर्वाट २ करोड ४२ लाख,
िालपोत रमजष्ट्रेसि शुल्कबाट ३५ लाख
आन्तरीक श्रोतबाट ६ करोड ५० लाख,
संमचत कोर्िा रहेको रकि रु ३ करोड ७९ लाख ४८ हजार
मशक्षा तथा स्वास््र् आदद मवर्र्गत कार्ािलर्हरुका लागी सशति अिुदाि तर्ि ३६ करोड ५७ लाख गरी जम्िा
७० करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैर्ा अिुिामित आर् पेश गरेको व्याहोरा र्स सम्िामित सभालाई जािकारी
गराउि चाहन्छु ।
त्र्स्तै अिुिामित व्यर् तर्ि ,
व्यर् चालु खचि ११ करोड ६१ लाख ८० हजार र पुँजीगत खचि तर्ि २२ करोड ५३ लाख र सशति अिुदाि तर्ि
३६ करोड ५७ लाख गरी जम्िा रु ७० करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैर्ा अिुिामित व्यर् हुिे अिुिाि गरेको छु
।
जस िध्र्े चालु खचि कु ल वजेटको कररब ३४% (रु ११ करोड ६१ लाख ८० हजार) मवमिर्ोजि गररएको
छ भिे पूँजीगत खचि तर्ि कु ल वजेटको कररब ६६% (२२ करोड ५३ लाख ) मवमिर्ोजि गरेको र सशति अिुदाि
तर्ि ३६ करोड ५७ लाख रुपैर्ा रहेको कु रा र्स सम्िामित सभा सिक्ष जािकारी गराउि चाहान्छु ।
गाउँ सभा अध्र्क्षज्र्ू

• िैले प्रस्तुत गरेको आगािी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेटको कार्ािन्वर्िबाट संक्रािक रोग लगार्त
सबै प्रकारका रोगबाट िागररकको मजवि रक्षा गिे, र्स गाउँ पामलकाको पूवािधार मवकासिा र्ड्को िािे
गुर्स्तरीर् र जीवि उपर्ोगी मशक्षाको पहुँच अमभबृमि हुिे, श्रि शमक्तलाई काि तथा रोजगार सुमिमित
गिे तथा सिुन्नत सभ्र्, सुसंस्कृ त र न्र्ार्पूर्ि सिाज मििािर्िा िहत्वपूर्ि र्ोगदाि पुग्ने िैले अपेक्षा गरे को
छु ।

मिक्लाजुङ गाउँ पामलकाको आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रिको साविजमिक वक्तव्य

• आगािी आर्थिक वर्ि तत्काल प्रमतर्ल ददिे र एक वर्ि मभत्र सम्पन्न हुिे आर्ोजिा एवि् मििािर्ामधि
अधुरा आर्ोजिाको कार्ािन्वर्ििा तीब्रता आउिे रर्िीमतक िहत्वका आर्थिक सािामजक र भौमतक
पूवािधार आर्ोजिाको मििािर् कार्ि अमघ बढ्िे अपेक्षा मलएको छु ।

• कोरोिाको संक्रिर्ले सृजिा गरेको र्स संकटको घडीिा सम्पूर्ि िागररक एक जुट भई सुखद भमवष्र्
मििािर्को लामग उत्साहका साथ अमघ बढ्ि र्स बजेटले प्रेररत गिे मवश्वास मलएको छु । सबै राजिीमतक
दल, जिप्रमतमिधी, सािामजक संघ संस्था, मिजी क्षेत्र तथा िागररक सािाजलाई र्ो उद्देश्र् प्रामप्त तर्ि
सहकार्ि लामग आव्हाि गदिछु ।

• प्रस्तुत बजेट तजुििा गदाि िागिदशिि गिुि हुिे र्स गाउँ पामलकाका अध्र्क्षज्र्ू, बजेट मििािर्का सम्बन्धिा
रचिात्िक सुझाव प्रदाि गिुि हुिे कार्िपामलका सदस्र्ज्र्ूहरु, मवर्र्गत समिमतका पदामधकारीज्र्ूहरु,
प्रमतमिधी सभा तथा प्रदेश सभाका िाििीर् सदस्र्ज्र्ू, राजिीमतक दलका पदामधकारीज्र्ूहरु, र्स
गाउँ पामलकाका सिाजसेवी, बुिीजीमव, िागररक सिाजका व्यमक्तत्व, सञ्चार किी तथा अहोरात्र खरटिे
गाउँ पामलकाका राष्ट्रसेवक कििचारी मित्रहरु सबैप्रमत हार्दिक धन्र्वाद आभार प्रकट गदिछु ।

• अन्त्र्िा र्स गाउँ पामलकामभत्र तथा देश मवदेशिा रहिुभएका मिक्लाजुङवासी तपाई सम्पूर्ि आिा वुवा
दददी बमहिी तथा दाजुभाइहरुलाई कोमभड-१९ को जोमखिबाट सुरमक्षत रहँदै र्स मिक्लाजुङ
गाउँ पामलकाको सवािमगगर् मवकास मििािर्िा र्ोगदाि गिि आव्हाि गदिछु ।

धन्र्वाद !
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