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लिलि २०७९ असार ९ गिे विविबार

गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, प्रिुख प्रशासकीय अलिकृिज्यू, सम्पूर् य गाउँसभा सदस्यज्यूिरु, राष्ट्रसेिक
कियचारीिरु, शशक्षक, सुरक्षाकिी, पत्रकार एिि् रूपाबासी आिाबुिा दाजुभाई िथा दददीबविनीिरू
१. नेपािको सं वििानको िारा २३० बिोशजि रूपा गाउँपालिका, कास्कीको उपाध्यक्षको
िै लसयििे सम्िालनि गाउँसभािा आगािी आलथयक िर्य २०७९/०८० को बजेट िथा
काययक्रि प्रस्िुि गने अनुिलि चािन्छु । प्रस्िुि बजेटिे रूपा गाउँपालिकाको विकास
लनिायर्िाई अगालड बढाउने

िथा गाउँपालिकाको अथयव्यिस्थािाई गलिशीि िुल्याउँदै

गाउँपालिकाको ददर्यकािीन सोच रूपाको पविचानः सबै क्षेत्रिा सिृविको अलभयान िाई
साथयक िुल्याउने अपेक्षा गरे को छु ।
२. यस अिसरिा सं र्ीय िोकिाशन्त्रक गर्िन्त्रात्िक शासन व्यिस्था स्थापनाका िालग
भएका ऐलििालसक जनआन्दोिन, जनयुि, िगायिका विलभन्न आन्दोिनिा आफ्नो प्रार्को
आिू लि ददनुिन
ु े ज्ञाि अज्ञाि अिर सविदिरूप्रलि उच्च सम्िान गदै भािपूर् य श्रदाञ्जिी
अपयर् गदयछु । र्ाइिे योिा र बेपत्ता नागररकिरूप्रलि उच्च सम्िान िथा पररिारप्रलि
गविरो सिानुभलू ि प्रकट गदयछु ।
३. सं र्ीय िोकिाशन्त्रक गर्िन्त्रात्िक प्रर्ािीको आिारस्िम्भको रूपिा रिे को स्थानीय
ििको लनिायचन शाशन्िपूर्,य भयरविि िािािरर्िा सम्पन्न भएको छ । यस लनिायचनिाई
लनष्पक्ष, स्ििन्त्र, स्िच्छ ििरिा सम्पन्न गनय योगदान गनुि
य न
ु े आि नागररक राजनीलिक
दि लनिायचन आयोग राष्ट्रसेिक कियचारी, सुरक्षाकिी, स्ियिसेिक िथा नागररकिरूप्रलि
िाददयक िन्यिाद ज्ञापन गनय चािन्छु ।
४. आगािी आलथयक िर्यको बजेट िजुि
य ा गदाय नेपािको सं वििानिे पररकल्पना गरे को सं र्ीय
िोकिाशन्त्रक राज्य प्रर्ािी, नेपाि सरकार, गण्डकी प्रदे श सरकार, रूपा गाउँपालिकाका
कानून, आिलिक योजना, ददगो विकासका िक्ष्य, िध्यिकािीन खचय सं रचना

र

गाउँपालिकाको नीलि िथा काययक्रििाई आिार िानेको छु ।
५. आगिी आलथयक िर्यको व्ययको अनुिान गदाय आलथयक लििव्यवयिा, कायायन्ियन क्षििा,
विकासको आिश्यकिा

िथा नागररकका अपेक्षािाई प्राथलिकिा ददएको छु । साथै

कोलभड -१९ को ििािारीका कारर् सं कटग्रस्ि अथयिन्त्रिाई पुनः गलिशीि र चिायिान
बनाउन अनुत्पादक िगानी र अनािश्यक खचयिाई कटौिी गरे को छु । यो बजेट िजुि
य ा
गदाय स्थानीय स्रोि र सािनको पररचािन गरी सेिा, उत्पादन र रोजगारी अलभिृवि गने
योजना र काययक्रििा केशन्िि भएको छु ।
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६. बजेट लनिायर्का क्रििा बुविजीिी, सिाजसे िी, राजनीलिक दि,

विर्यगि सलिलि िथा

सरोकारिािािरूसँग परािशय िथा टोि बस्िीका योजना सं किन गरी गाउँपालिकाको
सीलिि स्रोि सािनका बाबजुद जनिाका असीलिि अपेक्षािरूिाई सम्बोिन गने प्रयत्न
गरे को छु ।
७. सं र्ीय सरकारबाट िस्िान्िररि शसिय अनुदान काययक्रि, विशेर् अनुदान र सािाशजक
सुरक्षा काययक्रििा प्राप्त िुने अनुदानिाइ सम्बशन्िि काययक्रििा खचय िुने गरी व्यिस्था
लििाएको छु ।
अध्यक्ष ििोदय,
अब, ि चािु आलथयक िर्य २०७८/०७९ को िािसम्िको सं शक्षप्त वित्तीय प्रगलि वििरर् प्रस्िुि
गदयछु ।
८. चािु आलथयक िर्यको बावर्यक बजेट शंसोलिि अनुिान रु ५५ करोड ४३ िाख ७५
िजार रिेकोिा जम्िा आय िर्य ४९ करोड ५८ िाख ३८ िजार ६ सय ८१ रुपैया
१३ पैसा गाउँपालिकाको सं शचि कोर्िा प्राप्त भएको छ ।

९. चािु खचय िर्य ३० करोड ८३ िाख ९३ िजार ४ सय २० व्यय अनुिान गररएकोिा
िािसम्ि रु. २१ करोड ६५ िाख २८ िजार ७ सय ३७ रुपैयाँ ८९ पैसा खचय भएको
छ ।

१०.

ँ ीगि खचय िर्य रु. २४ करोड ७० िाख ७० िजार ८९३ रुपैयाँ १० पैसा
पूज

विलनयोजन भएकोिा िािसम्ि ५ करोड ४३ िाख ४४ िजार ६७८ रुपैयाँ ५० पैसा
खचय भएको छ । िाि सम्िको और्ि वित्तीय प्रगलि ४८.७६ प्रलिशि रिे को छ ।
अध्यक्ष ििोदय,
अब ि आगािी आलथयक िर्य २०७९/८० को बजेटका उद्देश्य िथा प्राथलिकिा प्रस्िुि गदयछु ।
बजेटका उद्देश्यिरू लनम्नानुसार रिेका छन्:
क. स्थानीय सेिा प्रिाििाई प्रभािकारी बनाई सं र्ीयिा कायायन्ियन र सुदृढीकरर् गने ।
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ख. सं र् िथा प्रदे श सरकारको बलियो आिारका रूपिा स्थानीय सरकारको भूलिका थप
प्रभािकारी बनाउने ।
ग. सुशासन, विकास र सिृवि िालसि गनय जोड ददँदै साियजलनक खचयिा पारदशशयिा,
लििव्यवयिा र उत्तरदावयत्ि कायि गरी सरकारी खचयको उपादे यिा बढाउने ।
र्. उपिब्ि स्रोि र सािनको उशचि पररचािन गदै प्राप्त प्रलिर्िको न्यायोशचि वििरर्
सुलनशश्चि गने ।
ङ. आलथयक-सािाशजक र भौलिक पूिायिारिरूको विकास िथा लनिायर्िाई लिव्रिा ददने ।
च. सं र्ीय िथा प्रदे श सरकारिरूका लबचिा सुििुर सम्बन्ि कायि गरी सिन्िय र
अन्िरसम्बन्ििाई सुदृढ िुल्याउने ।
िालथ उशल्िशखि उद्देश्य िालसि गनय दे िायअनुसारका क्षेत्रगि प्राथलिकिा लनिायरर् गरे को छु ।
क. स्थानीय स्िरिा सुिभ र सुरशक्षि व्यिसावयक कजाय उपिब्ि गराई स्िरोजगार विकास,
ख. स्िास््य पूिायिारिरूको विकास िथा विस्िार र दक्ष जनशशक्तिरूको व्यिस्थापन गरी
सिग्र स्िास््य क्षेत्रको सुदृढीकरर्,
ग. कृवर् क्षेत्रको आिुलनकीकरर् िार्यि् उत्पादन र उत्पादकत्ि िृवि गदै खाय स सुरक्षाको
प्रत्याभूलि,
र्. भौलिक पूिायिार विकासिा जोड,
ङ. निप्रिियनिा आिाररि स्थानीय आलथयक विकास,
च. सं र्ीय सरकार , प्रदे श सरकार िथा अन्िरस्थानीय सरकारसँगको सिकायय र सिन्िय,
ु भ र प्रविलििैत्री बनाई नागररकको
छ. साियजलनक सेिा प्रिाििाई गुर्स्िरीय, पारदशी, सियसि
पिुँच अलभिृवि,
ज. साियजलनक, सिकारी र लनजी क्षेत्रिा उपिब्ि स्रोि र सािनको उत्पादनशीि क्षेत्रिा
पररचािन गरी ददगो एिि् उत्थानशीि अथयिन्त्र लनिायर्,
झ. िािािरर् सं रक्षर्, विपद् व्यिस्थापन िथा जििायु पररिियनका जोशखि न्यू नीकरर्
अध्यक्ष ििोदय,
अब ि आगािी आलथयक िर्यको प्रस्िाविि बजेटका काययक्रि िथा विलनयोजन प्रस्िुि गनय
चािन्छु ।
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११. गाउँपालिकािे आगािी आलथयक बर्य स्िरोजगार बर्यको रूपिा िनाउनका िागी िथा
स्थानीय स्िरिा सुिभ र सुरशक्षि व्यिसावयक कजाय उपिब्ि गराई रूपाबासीिरूिाई
स्िरोजगार िर्य उन्िुख गराउनका िालग रू ७० िाख विलनयोजन गरे को छु ।
१२. प्रिानिन्त्री रोजगार काययक्रि, यू िा रोजागारीका िागी रूपान्िरर् पिि काययक्रि, िथा
िर्ु उय सि विकास काययक्रि िार्यि रोजगारी लसजयनाका िालग आिश्यक रकि
विलनयोजन गरे को छु ।
१३. लनिायििुखी कृवर् प्रर्ािीिाई व्यािसावयक एिं प्रलिस्पिायत्िक कृवर् प्रर्ािीिा रूपान्िरर्
गरी

दीगो

कृवर्

विकासको

िाध्यिबाट

रूपािासीको

जीिनस्िरिा

सुिार

ल्याउन

गाउँपालिकाको कृवर् िथा पशु सेिा क्षेत्रको सिवि विकासका िालग एकिुि रू ८५
िाख बजेट विलनयोजन गरे को छु ।
१४. रूपाको आलथयक विकासका िालग स्थानीय उय सोगिन्दा र सािनस्रोिको सं रक्षर् र प्रिियन
गरी स्थानीय श्रि सीप र कच्चा पदाथयिा आिाररि साना िथा िझौिा उय सोग स्थापना
िथा सो बाट उत्पाददि बस्िुको िजारीकरर्का िालग रू १० िाख विलनयोजन गरे को
छु ।
१५. रूपा गाउँपालिका, कास्कीको प्रिुख प्रशासकीय भिन लनिायर्िाई आिश्यक बजेटको
स्रोि सुलनशिििा गदै आगािी आलथयक बर्यको िालग रू २ करोड विलनयोजन गरे को छु ।
१६. रूपाकोट अस्पिाि भिन लनिायर्िाई आिश्यक बजेटको स्रोि सुलनशिििा गदै आगािी
आलथयक बर्यको िालग रू १ करोड विलनयोजन गरे को छु ।
१७. रूपा गाउँपालिका िडा नं २ को प्रशासकीय भिन लनिायर्का िालग १ करोड ५७ िाख
विलनयोजन गरे को छु ।
१८. रूपा गाउँपालिका, कास्कीका िडा नं १ र ४ को िडा कायायिय जोड्ने सडक लनिायर्का
िालग रू २ करोड ५० िाख विलनयोजन गरे को छु ।
१९. रूपाको ऐलििालसक, सांस्कृलिक, िालियक, पुरािाशत्िक र प्राकृलिक सम्पदािरूको पविचान,
सं रक्षर्, प्रिियन एिं प्रचार प्रसार गरी विश्वशान्िी उय सान पाकय लनिायर्, िोि स्टे प्रिियन
सविि अन्य पययटकीय क्षेत्रको पविचान र प्रिियनका िालग रू ३० िाख विलनयोजन
गरे को छु ।
२०. साियजलनक लनजी सिकारी क्षेत्रको सिभालगिा र स्ििन्त्र विकास िार्यि् रावष्ट्रय अथयिन्त्र
सुदृढ गरी वित्तीय क्षेत्रको प्रिियनका िालग रू २५ िाख विलनयोजन गरे को छु ।
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२१. सािुदावयक विय साियिा अध्ययनरि छात्रािरूको स्िास््यिाई िध्यनजर गरी विय साियिा
अनुपशस्थि दर कि गनयका िालग सेलनटरी प्याड व्यिस्थापनका िालग आिश्यक बजेटको
व्यिस्था गरे को छु ।
२२. निुना विय सािय िथा विशेर् विय सािय भिन लनिायर् िथा प्राविलिक ल्याि व्यिस्थापनका
िालग बजेट विलनयोजन गरे को छु ।
२३. किाउदै पढ्दै काययक्रि जनिा िावि रूपा ३ िगायि गाउँपालिकाको सिग्र शैशक्षक
गुर्स्िर सुिार िथा शशक्षा विकासका िालग विलभन्न काययक्रििरुिा एकिुष्ठ रू ६५ िाख
विलनयोजन गरे को छु ।
२४. सुरशक्षि नागररक आिास काययक्रििाई लनरन्िरिा ददँदै आिश्यक बजेट विलनयोजन गरे को
छु ।
२५. गाउँपालिकालभत्र लनिायर् िुने झोिुङ्गे पुििरू (िोदी रूपा ३ िािबेँसी रूपा ६ चोरगौँडा
बाँस्कोट दोभान, थािीिर वपप्िे िाग्दी खोिा पुि, विदी दोभान खोिा पुि, दुिैकोट) का
िालग आिश्यक बजेट विलनयोजन गरे को छु ।
२६. जेष्ठ नागररक, िवििा, बािबालिका, जनजालि, बोटे , जिारी, सविद, िेपत्ता पररिार,
अपाङ्ग, िुशस्िि, कुिाि िगायिका जािजालि िथा िगयको सशशक्तकरर् िथा सुरक्षर्का
िालग िै वङ्गक सिानिा र सािाशजक सिािेशीकरर् िर्य रू ६२ िाख बजेट विलनयोजन
गरे को छु ।
२७. गाउँपालिकालभत्रका

अलिकिि २० युलनट सम्ि विय सुि खपि गने र्रपररिारिरुिाइ सो

िापिको विय सुि ििशुि सिुलियि प्रदान गनय रू १५ िाख बजेट विलनयोजन गरे को छु
।
२८. स्िास््य िीिा काययक्रििाइ प्रभािकारी िनाउन गाउँपालिकालभत्रका िशक्षि सिूििाइ
प्राथलिकिा ददइ सो का िागी रू ५ िाख बजेट व्यिस्था गरे को छु ।
२९. रूपा गाउँपालिकालभत्रका वििादिरूको लनरूपर् गने न्यावयक सलिलिको सुदृढीकरर्का
िालग रू ८ िाख बजेटको व्यािस्था गरे को छु ।
३०. जनस्िास््य सेिा अन्िगयिका नलसयङ्ग िथा सािाशजक सुरक्षा सेिा काययक्रि, प्राथलिक
स्िास््य सेिा, उपचारात्िक सेिा काययक्रि, ििािारी रोग लनयन्त्रर् काययक्रि िथा
स्िास््य व्यिस्थापन, सुत्केरी प्रोत्सािन काययक्रि, िुख स्यािार काययक्रिका साथै सो
क्षेत्रसँग सम्बशन्िि विविि काययक्रिका िालग रू ६४ िाख बजेट विलनयोजन गरे को छु
।
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३१. रूपा गाउँपालिका क्षेत्रको खानेपानी िथा सरसर्ाइ व्यिस्थापनका िालग रू ३६ िाख
५० िजार विलनयोजन गरे को छु ।
३२. गाउँपालिकालभत्रका सांस्कृलिक सम्पदा िथा सं स्कृलिको सं रक्षर् िथा सं िियनका िालग रू
३० िाख विलनयोन गरे को छु ।
३३. राष्ट्रको िागी खेिकुद िथा स्िास््यको िागी खेिकुदको िियअनुसार खेिकुद िथा
िनोरञ्जनका क्षेत्रिा रू २० िाख विलनयोजन गरे को छु ।
३४. स्थानीय सडकको स्िरोन्नलि गरी सुरशक्षि र बाह्रै िविना यािायाि सञ्चािन पूिायिार
लनिायर् िथा पुि लनिायर् िर्य रू १ करोड २४ िाख ५० िजार विलनयोजन गरे को छु ।
३५. गाउँपालिका लभत्रको कृवर् विकासको िालग लसँचाइ पूिायिारको लनिायर् गरी उत्पादनिा
िृवि गनय रू ४१ िाख विलनयोजन गरे को छु ।
३६. गाउँपालिकालभत्रका विलभन्न ििुउद्देशशय सािुदावयक भिन, शबदाि, वकररयापुत्री भिन,
प्रलिक्षािय, जेष्ठ नागररक ददिा िनोरञ्जन िथा पाररिाररक लििन केन्ि का साथै अन्य
सिरी पुिायिार विकासका िालग रू ७९ िाख ५० िजार विलनयोजन गरे को छु ।
३७. उजाय िर्ु िथा साना जिविय सुि विकासका िालग रू १५ िाख विलनयोजन गरे को छु ।
३८. रूपा गाउँपालिकािाई निीन सूचना िथा प्रविलििैत्री बनाइ रूपाबासीिाई सुसूशचि गनय
सञ्चारिर्य रू १० िाख विलनयोजन गरे को छु ।
३९. सािुदावयक िनको ददगो व्यिस्थापन िार्यि िािािरर् िथा भू सं रक्षर् गरी पाररशस्थलिक
प्रर्ािीको सं रक्षर्का िालग रू ३० िाख विलनयोजन गरे को छ ।
४०. र्ोिरिैिा िथा ढि व्यिस्थापनका िालग रू १० िाख बजेटको व्यिस्था गरे को छु ।
४१. जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रर्का िालग रू ५ िाख विलनयोजन गरे को छु ।
४२. रूपा गाउँपालिकालभत्र सुरक्षाको प्रत्याभूलि गराउनका प्रिरी चौकी स्िरोन्िी गनयका िालग
रू ६ िाख व्यिस्थापन गरे को छु ।
४३. रूपा गाउँपालिकािाई सूचना प्रविलि िैत्री बनाई सेिा प्रिाि च ुस्ि र सुढृर् गनयका िालग
रू ३० िाख विलनयोजन गरे को छु ।
४४. बिुक्षेत्रीय पोर्र् योजना काययक्रििाइ सुरुिाि गरी गाउँपालिकालभत्रका सुत्केरी िथा
ँ
निजािशशशुको पोर्र् काययक्रििाई उपाध्यक्षसग
िवििा काययक्रिसँग आिि गरी
सञ्चािन गने व्यिस्था लििाएको छु ।
४५. क्षयरोगिुक्त गाउँपालिका र्ोर्र्ा अलभयानिाइ साथयकिा ददन विलभन्न काययक्रििरु
सञ्चािनका िालग रू १७ िाख विलनयोजन गरे को छु
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।

४६. रूपा गाउँपालिकािा काययरि राष्ट्रसेिक कियचारी पाररश्रलिकका िालग आिश्यक बजेट
विलनयोजन गरे को छु ।
४७. आिारभूि िथा िाध्यलिक ििका स्िीकृि दरबन्दीका शशक्षक, रािि अनुदानका शशक्षक,
बािविकास सिजकिाय एिि् विय सािय कियचारीका िालग ििब भत्ताका िालग रू १०
करोड ४८ िाख ३४ िजार विलनयोजन गरे को छु ।
४८. गाउँपालिकालभत्रका

अस्पिाि

स्िास््य

चौकी

आिारभूि

स्िास््य

केन्ििा

काययरि

स्िास््यकिी िथा कियचारीिरूको ििब भत्ता, पोशाक िगायि अन्य प्रशासलनक खचयका
िालग १ करोड ९२ िाख विलनयोजन गरे को छु ।
४९. गाउँपालिकािा काययरि सम्पूर् य राष्ट्रसेिक कियचारीिरूको ििबिानिा १५ प्रलिशििे िृवि
गनय आिश्यक रकिको व्यिस्था गरे को छु ।
५०. रूपा गाउँपालिकाका लनिायशचि पदालिकारीिरूको गण्डकी प्रदे श सरकारको िापदण्ड
बिोशजि िुने गरी सुवििाका िालग रू १ करोड विलनयोजन गरे को छु

।

५१. यस गाउँपालिकािा काययरि कियचारीिरूको पोशाक भत्ता िापि ४ िाख ७० िजार
विलनयोजन गरे को छु ।
५२. राष्ट्रसेिक कियचारीिरूिे नेपाि सरकारको लनर्ययानुसार प्राप्त गने ििं गी भत्ता िापि रू ८
िाख विलनयोजन गरे को छु ।
५३. रूपा गाउँ काययपालिकाको लनर्यानुसार वर्ल्डिा खवटने िोवकएका कियचारीिरूका िालग
वर्ल्ड भत्ता िापि रू १० िाख विलनयोजन गरे को छु ।
५४. गाउँपालिकाका विविि काययिा बस्नुपने पदालिकारी िथा कियचारी बैठक भत्ताका िालग
रू ५ िाख विलनयोजन गरे को छु ।
५५. शशशु स्यािार भत्ता दशैँ लििार जस्िा पियिा खटाइने कायायिय सियोगीिे पाउने िगायि
अन्य भत्ता िापि रू ३ िाख विलनयोजन गरे को छु ।
५६. नेपाि सरकारको लनर्ययानुसार राष्ट्रसे िक कियचारीिरूको योगदानिा आिाररि लनिृशत्तभरर्
िथा उपदान कोर् खचयका िालग रू ५ िाख विलनयोजन गरे को छु ।
५७. गाउँपालिकाका पदालिकारीिरूको बैठक भत्ता िापि रू ७ िाख विलनयोजन गरे को छु ।
५८. गाउँपालिकािा काययरि कियचारीिरूको आलथयक सुरक्षाका िालग कियचारी कल्यार् कोर्
स्थापना गनय रू १ िाख बजेटको व्यिस्था गरे को छु ।
५९. गाउँ काययपालिकाको कायायियिा आिश्यक िुने पानी िथा विजुिी िापिको खचयका िालग
रू २ िाख बजेट विलनयोजन गरे को छु ।
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६०. गाउँ

काययपालिकाको

कायायिय,

िडा

कायायिय, िथा

शाखा

कायायियको

सञ्चार

ििशुिका िालग रू ६ िाख विलनयोजन गरे को छु ।
६१.

यस गाउँपालिकाको कायायिय प्रयोजनिा रिे का िथा गाउँपालिका पदालिकारीिरुिे
प्रयोग गने (व्याक्िो िोडर, एम्बुिेन्स, चारपाङ्ग्ग्रे सिारी सािन वपक अप भ्यान, दुइपाङ्ग्ग्रे
िोटरसाइकि

स्कुटर

िथा

गाउँपालिकालभत्र

रिे का

सुरक्षा

लनकायिे

िोटरसाइकि सिेि) सिारी सािनका िालग इन्िन िापि आिश्यक

प्रयोग

गने

बजेटको व्यिस्था

गरे को छु ।
६२. गाउँपालिका िाििकका विलभन्न सिारी सािन (व्याक्िो िोडर, एम्बुिेन्स, चारपाङ्ग्ग्रे
सिारी सािन वपक अप भ्यान, दुइपाङ्ग्ग्रे िोटरसाइकि स्कुटर िथा गाउँपालिकालभत्र
रिेका सुरक्षा लनकायिे प्रयोग गने िोटरसाइकि सिेि) को िियि सम्भारका िालग
एकिुष्ठ रू ३५ िाख विलनयोजन गरे को छु ।
६३. रूपा गाउँ काययपालिकाको कायायिय िर्य प्रयोग िुने सिारी सािन िियि सम्भारका िालग
रू ६ िाख बजेटको व्यिस्था गरे को छु ।
६४. गाउँपालिकाका नाििा रिेका विलभन्न सिारी सािनिरूको बीिा िथा निीकरर्का िालग
रू ३ िाख बजेट विलनयोजन गरे को छु ।
६५. कायायिय सञ्चािनका क्रििा आिश्यक पने िेलसनरी िथा औजार िियि सम्भार िथा
सञ्चािन गनयका िालग रू ४ िाख बजेट छु ट्याएको छु ।
६६. गाउँपालिकालभत्र सञ्चालिि कायायियका लनलियि साियजलनक सम्पलिको िियि सम्भार
खचयका िालग रू २ िाख बजेटको व्यिस्था गरे को छु ।
६७. कायायिय सञ्चािनका क्रििा आिश्यक िुने िसिन्द िथा कायायिय सािग्रीको िागी
आिश्यक बजेट विलनयोजन गरे को छु ।
६८. गाउँपालिकाका नागररकिाई सुसूशचि गनय प्रकाशन गररने सूचनािूिक सािग्री छपाइ िथा
सूचना, बोिपत्र आह्वान, जानकारी, अनुरोि िथा विज्ञापनका िालग रू १० िाख बजेटको
व्यिस्था गरे को छु ।
६९. यस गाउँपालिकाका विलभन्न लनर्ययिरूिाई स्थानीय सरकारको आलिकाररक लनर्ययको
रूपिा प्रकाशन गने कायय स्िरूप प्रकाशन िुने राजपत्र प्रकाशनका िालग रू २ िाख
बजेट विलनयोजन गरे को छु ।
७०. विलभन्न वकलसिका विकास लनिायर्का योजना सञ्चािनका िालग विस्िृि पररयोजना
प्रलििेदन ियारीका िालग रू १० िाख बजेटको व्यिस्था गरे को छु ।
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७१. गाउँपालिकािा विलभन्न सेिािा काययरि करार कियचारीिरूको ििब भत्ताका िालग २
करोड ९२ िाख बजेटको व्यिस्था गरे को छु ।
७२. गाउँपालिकाको जन्ि िृत्यु िथा बसाँइ सराइ जस्िा व्यशक्तगि र्टना दिायिाई व्यिशस्थि
राख्ने िथा सािाशजक सुरक्षा भत्ता सिेिको कुशि व्यिस्थापन गने कियचारीका िालग
रावष्ट्रय पररचयपत्र िथा पञ्जीकरर् विभाग सँगको साझेदारी िापिको रकिका िालग २
िाख ५० िजार विलनयोजन गरे को छु ।
७३. विलभन्न वकलसिका लसप विकास िथा जनचेिना िलिि िथा गोष्ठी सञ्चािनका िालग रू
१ िाख ५० िजार विलनयोजन गरे को छु ।
७४. गाउँपालिकाका विलभन्न काययक्रििरूको िावर्यक प्रगलि प्रलििेदन प्रकाशन गरी सबैिाई
सुसूशचि गनयका िालग रू २ िाख ५० िजारको व्यिस्था गरे को छु ।
७५. रूपा गाउँपालिकाको स्थापना ददिसिा विलभन्न वकलसिका काययक्रििरू सविि स्थापना
ददिस िूि सिारोि काययक्रि सिेि सञ्चािन गरी भव्य रूपिा सम्पन्न गनयका िालग १८
िाख विलनयोजन गरे को छु ।
७६. रुपा गाउँपालिकाका साि िटै िडा कायायियिरुको कायायिय सञ्चािन िथा प्रशासलनक
खचयका िालग एकिुष्ठ रु ५० िाख बजेटको व्यिस्था गरे को छु ।
७७. काययपालिकाको लनर्ययबिोशजि ित्काि आिश्यक िुने विलभन्न चािू प्रकृलिका खचयका
िालग रू १५ िाख विलनयोजन गरे को छु ।
७८. अन्िरस्थानीय िि असि अभ्यास िथा अनुभि आदानप्रदानका िालग ५ िाख बजेटको
व्यिस्था गरे को छु ।
७९. कियचारीिरूको बढु िा िथा अन्य कारर्िे िुने सरूिाका क्रििा िाग्ने भ्रिर् खचयका
िालग रू ५ िाखको व्यिस्था गरे को छु ।
८०. रूपा गाउँपालिकाको भ्रिर् गनुि
य न
ु े विशशि व्यशक्त िथा प्रलिलनलि िण्डिको भ्रिर् खचय
िथा अन्य भ्रिर्का िालग ५ िाख बजेट विलनयोजन गरे को छु ।
८१. गाउँपालिकािा िुने विलभन्न काययक्रििा िालग िुने खचयको िागी एकिुष्ठ रु २० िाख
विलनयोजन गरे को छु ।
८२. सं िैिालनक व्यिस्थाअनुसार यस गाउँपालिकािे सञ्चािन गने गाउँसभा सञ्चािनका िालग
एकिुष्ठ रू ५ िाख विलनयोजन गरे को छु ।
८३. आिारभूि िथा आकशस्िक स्िास््य सेिा प्रिािका िालग और्िी खररदका िालग रू १९
िाख ७० िजार बजेट विलनयोजन गरे को छु ।
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८४. गाउँपालिकाका विलभन्न कायय सञ्चािनका िालग सिारी सािन िथा िेलसनरी औजार भाडा
खचयका िालग ५ िाख बजेटको व्यिस्था गरे को छु ।
८५. गाउँपालिकालभत्र िुनसक्ने विलभन्न विपद् प्रकोपजन्य र्टनािरुको ित्काि व्यिस्थापनका
िालग स्थापना गररएको विपद् व्यिस्थापन कोर् सञ्चािनका िालग २५ िाख बजेट
विलनयोजन गरे को छु ।
८६. गाउँपालिकाका नागररकको स्िास््य सेिािाई ्याि गदै गाउँपालिकाबाटै सेिा प्रिाि गनय
स्थापना गररएको रूपाकोट अस्पिािको व्यिस्थापनका िालग आिश्यक बजेटको व्यिस्था
गरे को छु ।
८७. रूपा

गाउँपालिकाका

ित्काि

गनुप
य ने

काययिाई

सिज

बनाउन

काययपालिकाको

ँ ीगि काययक्रि िुने खचयका िालग रु २० िाख बजेटको व्यिस्था
लनर्ययानुसार िुने पुज
गरे को छु ।
८८. विकास लनिायर्का काययिाई गुर्स्िरीय बनाउनका िालग गाउँपालिकाको आफ्नै प्राविलिक
ल्याि

स्थापनाका

िालग

िेलसनरी

औजार

खररद

गनय

िथा

िडा

कायायियिरूको

सुदृढीकरर्का िालग रू िैकशल्पक उजाय, कम्प्युटर वप्रन्टर िगायि अन्य सािग्री
व्यिस्थापनका िालग २९ िाख विलनयोजन गरे को छु ।
८९. गाउँपालिकाको एक र्र एक िारा काययक्रि सम्पन्न गरी सो को लनयलिििा, खानेपानी
िथा लसँचाइ सुवििाका िालग सिेि आिश्यक पाइप खररद गनय रु १० िाख बजेटको
व्यिस्था गरे को छु ।
९०. गाउँपालिका लभत्रका कायायियिरूको सेिाप्रिाििाई गुर्स्िरीय बनाउनका िालग आिश्यक
िेलसनरी िथा औजार िर्य रु ५ िाख विलनयोजन गरे को छु ।
ँ सम्झौिा भइ सम्पन्न िुन नसकेका
९१. चािू आलथयक बर्य २०७८।०७९ िा गाउँपालिकासग
स्िीकृि योजनािरुिाइ आगािी आलथयक बर्य २०७९।०८० िा क्रिागि योजनाको
रूपिा लनरन्िरिा िुने व्यिस्था लििाएको छु ।
९२. आलथयक बर्य २०७९।०८० को अनुिालनि आय व्यय वििरर् र विलभन्न विर्यगि क्षेत्रिा
खचय िुने गरी प्रस्िाविि शशर्यकगि बजेट िथा काययक्रि यसै साथ पेश गरे को छु ।
९३. आगिी आलथयक बर्य २०७९।०८० को आलथयक वििेयक, २०७९ र विलनयोजन
वििेयक, २०७९ यसैसाथ पेश गरे को छु ।
अध्यक्ष ििोदय,
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अब ि बजेटिा उशल्िशखि क्षेत्रगि बजेट िथा काययक्रि कायायन्ियन गनय आिश्यक पने
बजेट विलनयोजन र स्रोि अनुिान प्रस्िुि गनय चािन्छु ।
९४.

िालथ उशल्िशखि बजेट िथा काययक्रि कायायन्ियन गनय जम्िा रू ४९ करोड ३९

िाख ५४ िजार खचय िुने अनुिान गरे को छु ।
९५.

आगािी आलथयक िर्यका िालग अनुिान गररएको खचय व्यिोने स्रोििध्ये नेपाि

सरकारबाट प्राप्त िुने वित्तीय सिानीकरर् अनुदान रू ८ करोड ८८ िाख, नेपाि
सरकारबाट प्राप्त िुने राजश्ि बाँडर्ाँड िर्य रू ६ करोड ८६ िाख ९६ िजार, गण्डकी
प्रदे श सरकार सिानीकरर् अनुदान ९४ िाख ३१ िजार, गण्डकी प्रदे श सरकार राजस्ि
बाँडर्ाँड रू ४३ िाख २४ िजार, नेपाि सरकार ससिय अनुदान िर्य रू २१ करोड
४० िाख, गण्डकी प्रदे श सरकार सिपुरक अनुदान २ करोड, शजल्िा सिन्िय सलिलि
कास्कीको िौज्दाि कोर्बाट प्राप्त िुने रकि रू १ करोड ४ िाख २१ िजार ५ सय,
गाउँपालिकाको चािू आि को अल्या रकि रु ३ करोड ७१ िाख ८१ िजार ५ सय र
आगािी आलथयक बर्यको िागी आन्िररक स्रोि अनुिान रू २ करोड ११ िाख व्यिोररने
छ ।
अध्यक्ष ििोदय, िथा उपशस्थि सम्पूर् य गाउँसभा सदस्यिरू,
बजेट िजुि
य ाका िालग िागयदशयन गनुि
य न
ु े िाननीय सं र्ीय सांसदज्यू िरू, प्रदे श सभा सदस्यज्यू िरू,
विलभन्न राजनैलिक दिका प्रिुख एिि् प्रलिलनलिज्यू िरू, राष्ट्रसेिक कियचारीिरू, लनजी क्षेत्र,
नागररक सिाज सुरक्षाकिी पत्रकार रूपाबासी सम्पूर् य जनिरूबाट प्राप्त सुझाि सियोग र
सल्िािप्रलि िाददयक आभार प्रकट गदयछु । यो बजेट कायायन्ियनिा सं र्ीय इकाइिरूका सबै
लनकाय र सरोकारिािािरूको पयायप्त सियोग प्राप्त िुने विश्वास लिएको छु ।
िन्यिाद ।
२०७९ असार ०९ गिे लबविबार
(िािसुब्बा गुरुङ)
उपाध्यक्ष, रूपा गाउँपालिका कास्की
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