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सभा अध्र्क्ष ज्रू् , 
तथा िाउाँ सभाका सदस्र् ज्रू्हरु,  

 

1. साविभौम सत्ता सम्पन्न र्ेपाली जर्ताको बर्लदार्ीपूर्ि संघर्ि र र्वर्भन्न समर्का राजर्ीर्तक आन्दोलर्बाट 
प्राप्त उपलशधधहरुलाई संस्थाित िर्ि संर्वधार् सभाबाट र्र्र्मित र्ेपालको संर्वधार् 2072 अर्सुार िद्बठत र्स 
िरुााँस िाउाँपार्लकाको र्वर्र्वािशित जर्प्रर्तर्र्र्धहरुको साविभौम थलो िाउाँ सभामा “सखु, समदृ्बिका लार्ि 

शासकीर् सधुारः हातेमालो िरी फेरौं िरुााँसको महुार”  भने्न मलु र्ाराका साथ िरुााँस िाउाँपार्लकाको  आर्थिक 
वर्ि 2079/080 को बजेट तथा कार्िक्रम प्रस्ततु िर्ि पाउाँदा मलाई खशुश लािेको छ ।   

2. र्स अवसरमा स्थार्ीर् तह सदस्र् र्र्वाििर्, 2079 मा आफ्र्ो अमलु्र् मत प्रदार् िरी िरुााँस 
िाउाँपार्लकाको र्वकास र समदृ्बिको र्तेतृ्व िर्िका लार्ि हामीलाई र्र्वािशित िराउर् ु हरु्े सम्पूर्ि 
जर्समदुार्लाई म हाद्बदिक धन्र्वाद ज्ञापर् िर्ि िाहान्छु । 

3. संघीर् लोकताशन्िक िर्तन्िात्मक शासर् व्र्वस्था स्थापर्ा िर्िका लार्ि आफ्र्ो जीवर् उत्सिि िर्ुि हरु् े
सम्पूर्ि ज्ञात अज्ञात महार् शर्हदहरु प्रर्त हाद्बदिक श्रद्धाञ्जली अपिर् िदिछु । र्सैिरी, आन्दोलर्का क्रममा 
वेपत्ता, घाइते र अपाङ्गता भएका व्र्शक्तहरु, ज्र्ार्को बाजी लिाएर आन्दोलर्मा सहभार्ि भई महत्वपरु्ि 
र्ोिदार् परु् र्ाउर् ुहरु्े सबै प्रर्त उच ि सम्मार् व्र्क्त िर्ि िाहान्छु ।   

4. साधर् स्रोत र्सर्मत छ । आवश्र्कताहरु अर्सर्मत छर् ्। स्रोत साधर् र आवश्र्कता र्बिको खाडलले 
िदाि हाम्रा सबै आवश्र्कता र्ोजर्ा, कार्िक्रम र सीर्मत बजेटले पूर्ि सम्बोधर् िर्ि सक्दैर् । उत्पादर् 
माफि त रोजिारी र्सजिर्ा र िररबीको अन्त्र्, जर्ताका जर्जीर्वकाका सवाललाई सम्बोधर् हरु्े िरी बजेट तथा 
कार्िक्रम प्रस्ततु िर्ुि हाम्रो दार्र्त्व सम्झेका छौं । शशक्षा, कृर्र्, स्वास््र्, पर्िटर्, उत्पादर् र रोजिारी र्स 
बजेटका मखु्र् प्राथर्मकता हरु् ्।  

5. बजेट तजुिमा िदाि र्ेपालको संर्वधार्, संशघर् र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त माििदशिर्, द्बदिो र्वकासका 
लक्ष्र्हरु, पन्रौं र्ोजर्ा, कर्ािली प्रदेश प्रथम पञ्चवर्र्िर् र्ोजर्ाको आधारपि, िरुााँस िाउाँपार्लकाको आ.व. 
2079/080 को र्ीर्त तथा कार्िक्रम, र्वर्भन्न र्वर्र्ित शाखाबाट प्राप्त सझुाव, शशक्षक, बदु्बिजीर्व, 
कमििारी, व्र्ापारी, राजर्ीर्तक दलका घोर्र्ापि, पूवि जर्प्रर्तर्र्र्धका सझुावका साथै र्वज्ञहरुको सझुाव 
माििदशिर्लाई प्रमखु आधार बर्ाइएको छ ।    

6. आर्थिक वर्ि 2079/080 को बजेट प्रस्ततु िर्ुि अशघ आर्थिक वर्ि 2078/079 को र्स िरुााँस िाउाँ 
पार्लकाको बजेट कार्िन्वर्र् र राजश्वको अवस्था प्रस्ततु िर्ि िाहन्छु ।  

7. आर्थिक वर्ि 2078/079 का लार्ि आन्तररक राजश्वको प्रके्षपर् रु. 3 करोड 86 लाख 91 हजार 
िररएकोमा हालसम्म रु. ५४ लाख ५२  हजार ७ सर् १६ माि संकलर् भएको छ ।र्ो अर्मुार्को 
14.19 प्रर्तशत हो ।  
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8. आर्थिक वर्ि 2078/079 मा संशघर् र्वर्तर् समार्ीकरर् अर्दुार् रु. 9 करोड 72 लाख र्वर्र्र्ोजर् 
भएकोमा सतप्रर्तशत प्राप्त भएको छ ।संशघर् सरकार राजश्व बााँडफााँडमा 7 करोड 62 लाख 35 हजार 
र्वर्र्र्ोजर् भएकोमा रु. ७ करोड ४० लाख ८६ हजार ३ सर् ३१ प्राप्त भएको छ । संशघर् समपूरक 
अर्दुार् रु.1 करोड 24 लाख र्वर्र्र्ोजर् भएकोमा रु. ४३ लाख ८० हजार ५ सर् ३० प्राप्त भएको छ। 
संशघर् सशति अर्दुार् रु.23 करोड 85 लाख र्वर्र्र्ोजर् भएकोमा रु.28 करोड 46 लाख ५२ हजार प्राप्त 
भएको छ ।िाल ुतफि  ९८.६९ प्रर्तशत र पुाँशजित तफि  ८२.२७ प्रर्तशत खिि भएको छ । 

प्रदेश सरकार तफि  प्रदेश र्वर्तर् समार्र्करर् अर्दुार् रु. 1 करोड 1 लाख 69 हजार र्वर्र्र्ोजर् िरेकोमा 
सतप्रर्तशत  प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकार राजश्व बााँडफाडमा रु. 12 लाख र्वर्र्र्ोजर् भएकोमा रु. ११ 
लाख २ हजार प्राप्त भएको छ । प्रदेश सशति अर्दुार् रु. 1 करोड ३९ लाख ५५ हजार  र्वर्र्र्ोजर् 
भएकोमा रु. १ करोड ८9 हजार प्राप्त भएको छ । प्रदेश र्वशेर् अर्दुार् रु. 1 करोड र्वर्र्र्ोजर् भएकोमा 
रु. 30 लाख प्राप्त भएको छ। प्रदेश समपूरक अर्दुार् रु. 1 करोड र्वर्र्र्ोजर् भएकोमा रु.३३ लाख ३३ 
हजार ३ सर् ३२ प्राप्त भएको छ । मखु्र्मन्िी रोजिार कार्िक्रममा रु. 3 करोड र्वर्र्र्ोजर् भएकोमा शत 
प्रर्तशत प्राप्त भएको छ । 

र्सरी आ.व. 2078/79 मा कुल बजेटमा िाल ुतफि  95.16 प्रर्तशत र पशुजित तफि  71.82 प्रर्तशत 
बजेट खिि भएको जार्कारी िराउाँदछु ।    

सभा अध्र्क्ष ज्रू् ,  

तथा िाउाँ सभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

9. अब म आर्थिक वर्ि 2079/080 को बजेटका उद्देश्र् प्रस्ततु िरे् अर्मुर्त िाहन्छु ।  

क) कृर्र् के्षिको आधरु्र्कीरकर् िदै कृर्र् के्षिको उत्पादर् र उत्पादकत्व वृद्बि िरे् ।  

ख) सबल वातावरर्मैिी र द्बदिो पूवािधार र्वकास िरे् ।  

ि) पर्िटकीर् क्षिेको पर्हिार् र्वकास र प्रिार प्रसार माफि त रोजिारी र्सजिर्ा िरे् ।  

घ) शैशक्षक िरु्स्तर अर्भवृद्बि िर्ि शैशक्षक पूवािधार र्वकास र प्रर्वर्धमैिी शशक्षमा जोड द्बदर्े ।  

ङ) सबै जर्तामा सहज र सलुभ स्वास््र् सेवाको पहुाँि अर्भवृद्बि िर्ि स्वास््र् संस्थाहरुको स्तरोन्नती िररर्छे 
।   

ि) उद्यम र उद्यमशशलताको र्वकास माफि त स्वरोजिारका अवसरहरु र्सजिर्ा िररर्छे ।  

10. बजेटका उल्लेशखत उद्देश्र्हरु प्राप्त िर्ि देहार् अर्सुारका बजेटका के्षिित र कार्िक्रमित प्राथर्मकता 
र्र्धािरर् िरेको छुः  
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क) कृर्कहरुलाई र्ाशन्िक उपकरर्हरु हस्तारर् िदै उत्पादर् र उत्पादकत्व वृद्बि िरी उत्पाद्बदत कृर्र्जन्र् 
उपजहरुको बजारीकरर्को व्र्वस्था िरे्,  

ख) आर्ोजर्ा पूवािधार र्र्मािर् िदाि प्रारशम्भक वातारशर्र् प्रभाव मूल्र्ाङ्कर् िरी वातावरर्मैिी द्बदिो पूवािधार 
र्वकासलाई प्राथर्मकता द्बदर्े,  

ि) संभार्वत पर्िटकीर् िन्तव्र् स्थलहरुको पर्हिार्, संरक्षर् र र्वकासमा जोड द्बदर्कुा साथै पर्ािपर्िटर् 
र्वकासलाई जोड द्बदर्े,  

घ) सबै सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा आवश्र्कताका आधारमा शैशक्षक तथा भौर्तक पूवािधार र्र्मािर् िरी 
शैशक्षक िरु्स्तर अर्भवृद्बिका कार्िक्रमहरु संिालर् िरे्, 

ङ) सबै स्वास््र् संस्थाहरुमा और्र्ध उपकरर्को पर्ािप्त व्र्वस्था िरे्, स्वास््र्कमीहरुको दक्षता एवं क्षमता 
अर्भवृद्बि िर्ि तार्लमा संिालर् िरे्,  

ि) मेडपा कार्िक्रम माफि त उद्यमशशलता र्वकास कार्िक्रम संिालर् िर्ुिका साथै सफल उद्यमीहरुलाई 
प्रोत्साहत िरे् र श्रम बैंक माफि त अर्धकार्धक बेरोजिार र्वुाहरुलाई रोजिारीका अवसरहरु र्सजिर्ा िरे्,  

छ) सडक, उजाि, खार्ेपार्ी, र्सिाइ लिार्तका पूवािधार र्वकास िरे्,  

ज) सशुासर् र सदािार प्रवििर् िरे्,  

सभा अध्र्क्ष ज्रू् ,  

तथा िाउाँ सभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

11. अब म र्स सम्मार्र्त सभा समक्ष आिामी आर्थिक वर्िको बजेटका कार्िक्रम तथा र्वर्र्र्ोजर् प्रस्ततु 
िदिछु । 

पूवािधार र्वकास तफि ः 
1. प्राथर्मक्ता प्राप्त के्षिमा श्रोतको सरु्र्शाता र पूवािधार र्र्मािर् कार्िलाई भर्सरु् र पहुाँिका आधारमा र्िरी 
र्वर्ध र  वस्तरु्र्ष्ट एवं मािमा आधाररत बर्ाउर्का लार्ि पररर्ोजर्ा बैंक र्र्मािर् िररर्ेछ। पररर्ोजर्ा बैंकमा 
रहेका र्ोजर्ाहरुको र्र्मािर् तथा ममितका लार्ि िरुााँस श्रम बैंकको स्थापर्ा िररर्ेछ जसको लार्ि रु. 1 
करोड र्वर्र्र्ोजर् िरेको छु । 

2. केराघारी कर्ािली जोड्र्े सडक, काउले देशख बान्रे जोडर्े सडक, सार्ाकााँडा देशख बाहरु् टोल जोड्र् े
सडक, उल्लेरी देशख काउली वर् सडक, रेि बिौरा सडक, रर्तखोला अस्पताल देशख र्सर्ाकोट जोड्र्े सडक, 
परु्ाकोट कृर्र् सडक, पोखरा िौर र्कमखुोला सडक, छोटे पोखरा माइस्थार् सडक लिार्का ग्रार्मर् एवं कृर्र् 
सडकहरुको र्र्मािर् तथा स्तरोन्नती िररर्ेछ जसका लार्ि रु. 53 लाख र्वर्र्र्ोजर् िरेको छु । 
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3. "हामी बर्ाउाँछौ हाम्रो सडक" को मलु र्ारालाई आत्मसाथ िदै पार्लकाका र्भर्ि सडकहरुको 
स्तरोन्नतीका लार्ि प्रधार्मन्िी, मखु्र्मन्िी रोजिार कार्िक्रम र िरुााँस श्रम बैंकमा आवद्ध श्रर्मकलाई 
पररिालर् िरर बाहै्र मर्हर्ा सञ्चालर्मा आउर्े िरर कार्ि अशघ बढाउर् आवश्र्क बजेट व्र्वस्था िरेको छु 
।  

4. जर्जर्ता मा.र्व. को अधरुो भवर्, र्र्मािर्र्धर् वडा कार्ािलर् भवर्हरु, सरस्वती मा.र्व. पार्तकान्ला ट्रष्ट 
र्र्मािर्, स्वास््र् िौकी लार्लकााँडाको तला थप शौिालर् र्र्मािर्, स्वास््र् खोप केन्र मखे र्र्मािर्, रार्ीमत्ता 
प्रहरी िौकी घेराबार, प्रहरी िौकी धरमपोखरा र्फल्ड र्र्मािर्का कार्ि अिाडी बढाउर् आवश्र्क बजेट 
व्र्वस्था िरेको छु । र्सका लार्ि रु. 45 लाख र्वर्र्र्ोजर् िरेको छु ।  

5. र्स पार्लका र्भि खरको छार्ा भएका घरहरुलाई जस्तापाताले र्वस्थार्पत िर्ि आ.व.2079/80 लाई 
"खरको छार्ा मकु्त, घर पररवार ढुक्क" अर्भर्ार् वर्िको रुपमा मर्ाइर्ेछ। र्सका लार्ि 6०० भन्दा बढी 
घरलाई खरको छार्ा मकु्त िराउर् पगु्र् ेिरी आवश्र्क बजेट संघीर् र्वशेर् अर्दुार् अन्तिित रु. 3 करोड र 
संशघर् सशति अर्दुार् अन्तिित रु. 42 लाख िरी कुल रु. 3 करोड 42 लाख र्वर्र्र्ोजर् िररएको छ ।   

6. र्मलर् िोक ट्रष्ट पलु र्र्मािर्को कार्िसम्पन्न िरी संिालर्मा ल्र्ाइर्ेछ जसका लार्ि संशघर् सशति अर्दुार् 
माफि त रु. 30 लाख र्वर्र्र्ोजर् िररएको छ ।     

आर्थिक र्वकास तफि  

क) कृर्र्  

1. "कृर्क संि अध्र्क्ष" कार्िक्रम अन्तिित एक व्र्वसार्ी कृर्क एक र्सिाइ पोखरी, रैथार्े र्बउ संरक्षर्, 
बााँझो जग्िा प्रर्ोि उत्पादर् सहर्ोि, एक घर एक बिैिा कार्िक्रम (सनु्तला, कािती, र्कबी, ओखर, 
एभोकाडो, आाँप, र्लशि लिार्त फलफुलका र्बरुवा र्वतरर्), कृर्र् पकट के्षि माटो परीक्षर् कार्िक्रम, कृर्र् 
प्रदशिर्ी तथा उत्कृष्ट कृर्क सम्मार् कार्िक्रम, आधरु्र्क कृर्र् र्ान्िीकरर् कार्िक्रम, जैर्वक मल तथा 
प्राङ्गाररक मल उत्पादर् केन्र र्र्मािर्, र्द्बद र्कर्ारमा कृर्र् कृर्कको आर् वृद्बि कार्िक्रम लिार्का 
कार्िक्रमहरु संिालर् िररर्े छ । जसका लार्ि रु. 40 लाख र्वर्र्र्ोजर् िरेको छु । 

ख) र्सिाई  

1. मार्थल्लो सेशटट र्सिाइ र्ोजर्ा, सालतडा र्सिाइ र्ोजर्ा, फेररखेत र्सिाइ र्ोजर्ा, सेरी र्सिाई र्ोजर्ा, 
काउलाखोला परैुर्ी बान्रे र्सिाइ र्ोजर्ा, लडेतडा बााँसखोला र्सिाइ र्ोजर्ा लिार्तका र्सिाइ र्ोजर्ा  
र्र्मािर् तथा संिालर् िररर्छे । र्सका लार्ि रु. 36 लाख र्वर्र्र्ोजर् िरेको छु ।  
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ि) पशपुालर्  

1. पश ुस्वास््र् शशर्वर संिालर्, िोठ तथा भकारो सधुार कार्िक्रम (प्रर्त वडा 5 वटा), कृर्र् तथा पश ु
र्वमा साझेदारी, मल र्बउ खररद तथा र्वर्क्र केन्र स्थापर्ा लिार्तका कार्िक्रमहरु संिालर्का लार्ि रु. 
10 लाख र्वर्र्र्ोजर् िरेको छु ।  

घ) उद्योि तथा वाशर्ज्र् 

1. "उपाध्र्क्ष उद्यमी कार्िक्रम" अन्तिित उत्कृष्ट उद्यमी सम्मार् तथा र्सप प्रदशिर्ी कार्िक्रम, कशन्क्रट इट्टा 
बल्क स्लेट र र्ेपाली कािज उद्योि संिालर् साझेदारी, वैदेशशक सीप परु्ःस्थापर्ा कार्िक्रम, िरुााँस 
औद्योर्िक ग्राम स्थापर्ाका लार्ि रु. 36 लाख 69 हजार र्वर्र्र्ोजर् िरेको छु ।  

ङ) पर्िटर्  

1. िरुााँस संरक्षर् सिेतर्ा कार्िक्रम, िफुा संरक्षर् तथा धार्मिक पर्िटर् प्रवधिर्, तल्लो डुङ्गेश्वर राशफ्टङ्ग 
संिालर् साझेदारी, िरुााँस संग्राहलर् तथा कोशलेी घर स्थापर्ा, रार्ीमत्ता जीपलाइर्, एकीकृत पर्िटर्कर् 
सर्कि ट र्र्मािर् अध्र्र्र्, अर्तर्थ िहृ तथा होम स्टे संिालर् लिार्तका पर्िटर् प्रवधिर्का कार्िक्रमहरु 
संिालर् िररर्छे जसका लार्ि रु. 37 लाख र्वर्र्र्ोजर् िरेको छु ।  

2. पार्लका र्भिका र्वर्भन्न के्षिमा बाह्य लिार्ी र्भत्र्र्ाउर्का लार्ि िरुााँस लिार्ी सम्लेर् आर्ोजर्ा िररर्छे 
। जसका लार्ि रु. 5 लाख र्वर्र्र्ोजर् िरेको छु ।  

ि) सहकारी तथा र्वशत्तर् सेवा  

1. सहकारी संस्थाहरुको क्षमता र्वकास र िाउाँ िाउाँमा सहकारी, घरघरमा रोजिारी कार्िक्रम संिालर् 
िररर्ेछ जसका लार्ि रु. 4 लाख र्वर्र्र्ोजर् िरेको छु ।  

छ) भ-ू उपर्ोि 

1. साविजर्र्क ऐलार्ी जग्िा संरक्षर् कार्िक्रम र साविजर्र्क/बााँझो जग्िाको व्र्वसार्ीकरर् िररर्ेछ । 
जसका लार्ि रु. 6 लाख र्वर्र्र्ोजर् िरेको छु ।  

सभा अध्र्क्ष ज्रू् , 
तथा िाउाँ सभाका सदस्र् ज्रू्हरु,  

सामाशजक र्वकास 

 क) शशक्षा  
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1. हररर्ाली र्वद्यालर् र्वशरे् कार्िक्रम, कक्षा 1 देशख 8 सम्मको लार्ि स्थार्ीर् पाठ्यक्रम/पाठ्यपसु्तक 
छपाइ, शाशन्त मा.र्व. सेरी पढ्दै कमाउदै कार्िक्रम, उपाध्र्क्षको इच छा-छोरी बहुारीलाई उच ि शशक्षा 
कार्िक्रम तथा िरुााँस छािावशृत्त कोर् स्थापर्ा, शशव प्रार्व ठााँटी ICT, मार्लका मार्व र्फल्ड र्र्मािर्, एर्ककृत 
शैशक्षक सूिर्ा व्र्वस्थापर् प्रर्ाली (IEMIS) तार्लम, डाक्टर, पाइलट, िाटर एकाउन्टेन्ट र इशन्जर्र्र्र 
पढ्र्े िररब तथा जेहान्दार र्वद्याथीलाई उच ि शशक्षा छािावृशत्त प्रोत्साहर् कार्िक्रम लिार्तका कार्िक्रमहरु 
संिालर् िररर्छे जसका लार्ि रु. 44 लाख 50 हजार र्वर्र्र्जर् िरेको छु ।  

2. हाम्रो र्वद्यालर् राम्रो र्वद्यालर् (घेराबार, र्फल्ड र्र्मािर् तथा बिैिा र्र्मािर्), पार्तकान्ला क्र्ाम्पस 
संिालर्का लार्ि संभाव्र्ता अध्र्र्र्, कार्लका मार्व दश जोड दईु कक्षा संिालर्का लार्ि पूवािधार र्र्मािर्, 
र्वर्भन्न र्वद्यालर्मा फर्र्ििर व्र्वस्थापर्, 16 वटा प्रा.र्व. र्वद्यालर्मा इ-लाइबे्ररी स्थापर्ाका लार्ि डेस्कटप 
र्प्रन्टर सहर्ोि कार्िक्रम, लक्ष्मी मार्व रर्तखोला ट्रष्ट र्र्मािर् लिार्तका र्वद्यालर् पूवािधारहरुको र्र्मािर् 
कार्िक्रम संिालर्का लार्ि रु. 45 लाख र्वर्र्र्ोजर् िरेको छु । 

ख) स्वास््र्  

1. िभिवती साँि उपाध्र्क्ष कार्िक्रम, िरुााँस अस्पताल फामेसी संिालर्, जेष्ट र्ािररक जहााँ स्वास््र् कमी 
त्र्हााँ घमु्ती शशर्वर संिालर्, द्बदघि रोिी र िरीब पररवार और्धी उपिार सहर्ोि तथा मर्हला स्वास््र् 
स्वरं्सेर्वका प्रोत्साहर्, िरुााँस अस्पताल घेराबार कार्िक्रमका लार्ि रु. 26 लाख र्वर्र्र्जर् िरेको छु ।  

2. दर्लत तथा एकल मर्हला घरमलुी हरु्े बेरोजिार पररवारका सम्पूर्ि सदस्र्हरुको र्र्शलु्क स्वास््र् र्वमा 
िररर्ेछ । जसका लार्ि रु. 10 लाख र्वर्र्र्ोजर् िरेको छु ।  

ि) खार्पेार्ी तथा सरसफाई  

1. मेलसैर्ा खार्ेपार्ी र्ोजर्ा परु्ाकोट, लवुाखोला जलकेुर् खार्ेपार्ी र्ोजर्ा, झाजे र्भउिलुा र्लशफ्ट्टङ्ग 
खार्ेपार्ी र्ोजर्ा क्रमाित,  पार्ीखोला देशख भैरवस्थार् खार्ेपार्ी र्ोजर्ा, खमु खार्ेपार्ी र्ोजर्ा, भालधुलुा 
र्लशफ्ट्टङ्ग खार्ेपार्ी र्ोजर्ा क्रमाित, पररिाउाँ र्लशफ्टङ्ग खार्ेपार्ी र्ोजर्ा क्रमाित, टोटका छहरे खार्ेपार्ी 
र्ोजर्ा ममित, पार्ीखोला खड्कबाडा टोल खार्ेपार्ी र्ोजर्ा लिार्तका खार्ेपार्ी र्ोजर्ाहरुको र्र्मािर् 
सम्पन्न िररर्ेछ । जसका लार्ि रु. 79 लाख र्वर्र्र्ोजर् िरेको छु । 

2. पार्लका र्भि रहेको खार्ेपार्ी समस्र्ा समाधार्का लार्ि संशघर् सशति अर्दुार् अन्तिित िरुााँस वृहत 
खार्ेपार्ी आर्ोजर्ा वडा रं्. 6, 7 र 8, पाङ्ग्ग्रिैेरा खार्ेपार्ी र्ोजर्ा िरुााँस 4, भााँडेिैरा खार्ेपार्ी र्ोजर्ा 
िरुााँस 4 र 5, र्भर्ि खोला आर्ोजर्ा वडा रं्. 4, मखे खार्ेपार्ी र्ोजर्ा िरुााँस- 7 संिालर् िररर्छे जसका 
लार्ि रु. 72 लाख र्वर्र्र्ोजर् िररएको छ ।   

घ) संस्कृर्त प्रवििर्  
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1. पञ्चेबाजा संरक्षर् सहर्ोि कार्िक्रम, आरर् व्र्वसार् सहर्ोि कार्िक्रम, राउटे कला संस्कृर्त संरक्षर् 
संग्राहालर् स्थापर्ा, कला भार्ा तथा संस्कृर्त प्रवििर् कार्िक्रमका लार्ि रु. 10 लाख र्वर्र्र्ोजर् िरेको छु 
।  

ङ) लैंर्ङ्गक समार्ता तथा सामाशजक समावेशशकरर् कार्िक्रम 

1.  जोशखम बालबार्लका संरक्षर् तथा जीवर् सरुक्षा कोर् कार्िक्रम र र्ौर्र्क अल्पसंख्र्क तथा सीप 
र्वकास तथा स्वरोजिार कार्िक्रम संिालर् िररर्छे जसका लार्ि रु. 27 लाख र्वर्र्र्ोजर् िरेको छु ।  

ि) र्वुा तथा खेलकुद  

1. खेलार्ड प्रोत्साहत तथा सहर्ोि कार्िक्रम, अध्र्क्ष कप रर्र्ङ्ग शशल्ड खेलकुद संिालर् िररर्कुा साथै र्वुा 
क्लब संथापर्ा तथा र्मरु्ा र्वुा संसद िठर् िररर्ेछ जसका लार्ि रु. 8 लाख 50 हजार र्वर्र्र्ोजर् िरेको 
छु ।  

वर् तथा वातावरर् 

1. "वर् जङ्गल जोिाउाँ हररर्ाली जोिाउ" अर्भर्ार्, िरुााँसको धर् आर्मलुक वर् कार्िक्रम, आपतकालीर् 
कार्ि संिालर् केन्र, िरुााँसे लिार्तका बजार के्षिमा फोहरमैला व्र्वस्थापर् कार्िक्रम संिालर् िर्िका लार्ि 
रु. 20 लाख र्वर्र्र्जर् िरेको छु । 

सशुासर् तथा संस्थाित र्वकास 

1. कार्ािलर्को सशुासर् तथा संस्थाित र्वकास िरी साविजर्र्क सेवा प्रवाहलाई िसु्त दरुुस्त, पारदशी , 
सेवाग्राही मैिी, प्रर्वर्धमैिी र जर्मखुी बर्ाउर्का लार्ि िाउाँपार्लका कार्ािलर् फर्र्ििर व्र्वस्थापर्, 
साविजर्र्क सरु्वुाई, िरुााँस प्रहरी तथा शाशन्त सरुक्षा व्र्वस्थापर्, ढुवार्ी तथा अर्िुमर् सवारी साधर् खरीद 
लिार्तका कार्िक्रमहरु संिालर् िररर्छे जसका लार्ि रु. 57 लाख र्वर्र्र्ोजर् िरेको छु ।  

लोक कल्र्ार्कारी कार्ि 

1. जेष्ठ र्ािररक र्मलर् केन्र स्थापर्ा, दवु्र्िसर्ी परु्ः स्थापर्ा केन्र स्थापर्ा, िरुााँस ग्रार्मर् सलुभ बस सेवा 
संभाव्र्ता अध्र्र्र् लिार्तका लोककल्र्ार्कारी कार्िक्रमहरु संिालर् िररर्छे ।जसका लार्ि रु. 14 
लाख 50 हजार र्वर्र्र्ोजर् िरेको छु ।  

समपरुक साझेदारी तथा भकु्तार्ी बााँकी 

1. िाउाँपार्लका प्रशासकीर् भवर्, कृर्र् क्र्ाम्पस धरमपोखरा साझेदारी, िरुााँस अस्पताल आवास भवर् 
र्र्मािर् साझेदारी, स्वास््र् इकाइ भवर् र्र्मािर् वडा रं्. 2 र वडा रं्. 8 र अन्र् साझेदारी कार्िक्रम 
संिालर् िर्िका लार्ि रु. 2 करोड 21 लाख 36 हजार र्वर्र्र्ोजर् िरेको छु ।  
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 । 

वडा कार्ािलर् तफि  र्वर्र्र्ोशजत 

1. वडा सर्मर्तको र्र्र्िर्का आधारमा सम्बशन्धत वडा र्भिका र्ोजर्ा तथा कार्िक्रमहरु छर्ौट िरी संिालर् 
िर्िका लार्ि रु. 3 करोड र्वर्र्र्जर् िरेको छु ।  

र्वकास साझेदार संघ संस्था 

1. पार्लकाको सामाशजक, आर्थिक, भौर्तक पूवािधार लिार्तका हरेक आर्ाममा महत्पूर्ि सहर्ोि िरररहेका 
र्वकास साझेदार संघ संस्थाबाट रु. 5 करोड 93 लाख प्राप्त हरु्े प्रर्तविता तथा कार्िक्रम पेश भएको छ 
। र्वकास साझेदार र्वर्भन्न िैर सरकारी संघ संस्थासाँिको साझेदारीमा र्वर्भन्न कार्िक्रमहरु संिालर् िर्िका 
लार्ि आवश्र्क बजेट व्र्वस्था िरेको छु । 

करको दर र दार्रा 

र्ेपालको संर्वधार्, 2072 अर्सुार स्थार्ीर् तहको एकल अर्धकार के्षि र्भिका र्वर्र्मा पार्लकाले 
लिाउदै आएको करको दर र दार्रामा हेरफेर िरेको छु । जर्ताको माि, कर र्तर्ि सक्र् ेक्षमता र 
प्रिर्तशशल करको र्सिान्तलाई आत्मसात िदै पार्लकाले लिाउदै आएको सम्पर्त कर, भरु्मकर, व्र्वसार् 
कर लिार्तका के्षिमा करको दर घटाएको छु भर् े कर राजश्व, िैर कर राजश्व, सेवा शलु्क, दस्तरु 
लिार्तका राजश्वका स्रोतको पर्हिार् िरी करका दार्रा बढाएको छु ।      

सभा अध्र्क्ष ज्रू् , 
तथा िाउाँ सभाका सदस्र् ज्रू्हरु,  

12. आिामी आर्थिक वर्िमा प्रस्ताव िररएका कार्िक्रम तथा आर्ोजर्ा कार्ािन्वर्र् िर्िका लार्ि 
िाउाँपार्लकाको सशञ्चत कोर्मा रु. 54 करोड 11 लाख 28 हजार र्वर्र्र्ोजर् िरेको छु ।सशञ्चत कोर् र 
संघ संस्था समेत िरी िरुााँस िाउाँपार्लकाको कुल बजेट रु. 60 करोड 4 लाख 28 हजार र्स सभामा पेश 
िदिछु । जस मध्रे् िाल ुतफि   अथाित 39 करोड 73 लाख 49 हजार अथाित 66.18 प्रर्तशत रहेको छ 
। पशुजित तफि  20 करोड 30 लाख 79 हजार अथाित 33.82 प्रर्तशत रहेको छ ।  
13. आिामी आर्थिक वर्िका लार्ि अर्मुार् िररएको खिि व्र्होरे् स्रोत मध्रे् संशघर् र्वशत्तर् समार्ीकरर् तफि  
रु. 10 करोड 46 लाख, संशघर् सरकार राजश्व बााँडफााँड रु. 9 करोड 23 लाख 50 हजार, संघीर् 
समपूरक अर्दुार् रु. 50 लाख, संघीर् सशति अर्दुार् रु. 25 करोड 52 लाख, संशघर् र्वशेर् अर्दुार् रु. 
3 करोड, प्रदेश सरकार र्वशत्तर् समार्ीकरर् रु. 1 करोड 1 लाख 69 हजार, प्रदेश सरकार राजश्व 
बााँडफााँड रु. 9 लाख 94 हजार, प्रदेश सशति अर्दुार रु. 2 करोड 73 लाख 90 हजार, आन्तररक श्रोत 
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रु. 1 करोड 54 लाख 25 हजार र र्वर्भन्न िैर सरकारी संघ संस्थाहरुबाट रु. 5 करोड 93 लाख िरी 
जम्मा रु. 60 करोड 4 लाख 28 हजार अर्मुार् िररएको छ ।  
14. र्ोजर्ा तथा कार्िक्रमहरुको र्वस्ततृ र्ववरर् अर्सूुशि-1 मा उल्लेख िरेको व्र्होरा र्स सभामा अवित 
िराउर् िाहान्छु ।  
15. आ.व. 2079/080 को बार्र्िक र्ीर्त, कार्िक्रम र बजेट र्र्मािर्मा सहर्ोि िरे् राजर्ीर्तक दल, 
बदु्बिजीर्व, पूवि जर्प्रर्तर्र्र्ध, र्वर्र्वािशित जर्प्रर्तर्र्र्ध, र्वर्भन्न संघ संस्थाका प्रर्तर्र्र्ध, र्ािररक समाज, 
शशक्षक, पिकार, संिारकमी र द्बदर् रात र्भर्र् अहोराि आफ्र्ो काममा खर्टर्े राष्ट्रसेवक कमििारी लिार्त 
प्रत्र्क्ष अप्रत्र्क्ष रुपमा सहर्ोि िरे् सबैमा हाद्बदिक धन्र्वाद व्र्क्त िदिछु ।   धन्र्वाद ।  


