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ऄध्यक्ष महोदय, 

 मलुकुभरी ७५३ वटा स्थानीय तहको गठन भएको ततन वषष भसैकेको छ । हाम्रो वतषमान जतटल एवम ्चनुौतीपणूष भएतापतन 

तवगत गौरवपणूष छ र हाम्रो भतवष्य ईज्जवल र सम्भावनायकु्त छ । अज ऄसार १० गते, म यस गाईँपातलकाको 

ईपाध्यक्षका हतैसयतले यस गररमामय सभामा अतथषक वषष २०७७/०७८ को वातषषक बजटे पेश गनष ईतभएको छु । यस 

गौरवपणूष ऄवसरमा नेपालमा लोकतातरिक पद्धतत स्थापना गनष अफ्नो ज्यान ईत्सगष गनुषहुने सम्पणुष ज्ञात, ऄज्ञात 

सतहदहरुप्रतत हातदषक श्रद्धारजली ऄपषण गदषछु । साथै घाआते र बेपत्ता नागररकहरुप्रतत सम्मान प्रकट गदषछु । राजनीततक-

सामातजक पररवतषनमा नेततृ्वदायी एवम ्सहयोगी भतूमका तनवाषह गनस सबै ऄरजहजहरुप्रतत अदरभाव प्रकट गदषछु । 

 डोटी तजल्लाका गाईँपातलकाहरु मध्ये सबैभरदा बढी जनसंख्या र के्षिफल भएको जोरायल गाईँपातलकाको सबैभरदा ठूलो 

सबल पक्ष यसको मानव संसाधन रहकेो छ । यसका ऄततररक्त यस गाईँपातलकामा रहकेा नदी नाला, वन, कृतषयोग्य भमूीले 

यस गाईँपातलकाको तवकासलाइ सकारात्मक तदशा तफष  डोर् याईन सहयोग गनस तवषयमा दइु मत छैन । 

 यद्यपी यस गाईँपातलकामा तवद्यमान गररबी, सरसफाइ सम्बरधी जनचेतनाको ऄभाव, परम्परागत र तनवाषहमखुी कृतष 

प्रणाली, सडक सञ्जालको ऄपेक्षाकृत तवस्तार नहुन,ु तवद्यतु सेवाको अशाततत रुपमा तवस्तार नहुन,ु सक्षम मानव 

संसाधनको तवदशे पलायन, बाल तववाह अतद यस गाईँपातलकाका प्रमखु समस्याका रुपमा रहकेा छन ्। 

 स्थानीय तहको तनवाषचन सम्परन भए पश्चात यस गाईँपातलकामा समते राजनीततक नेततृ्वको ऄभावमा लामो समयसम्म 

तवद्यमान रहकेो राजनीततक शरुयताको ऄरत्य भएको छ । स्थानीय शासन र तवकास तनमाषणमा प्रत्येक नागररक अफै संलग्न 

हुने वातावरण बनेको छ । राजनीततक प्रणालीप्रतत नागररकको भरोसा पनुस्थाषतपत हुने क्रममा रहकेो छ । 

ऄध्यक्ष महोदय, 

 यी अतद ऄवसर, समस्या र सम्भावना तबच जोरायल गाईँपातलकाका चनुौततहरु तनम्नानसुार रहकेा छन:् 

 ऄसारे तवकास गनस पररपातटलाइ रयनूीकरण गनुष । 

 अयोजना कायाषरवयन क्षमता बतृद्ध गनुष । 

 अरतररक ईत्पादन र ईत्पादकत्त्व बतृद्ध गनुष । 

 कृतषलाइ व्यवसायमतुख बनाईन ु। 

 यवुाको जनशतक्तको तवदेश पलायन रोक्न ु। 

 थप अरतररक अय र राजस्वका स्रोतहरुको पतहचान गरी ततनको प्रभावकारी पररचालन गनुष । 

 तवश्व महामारीको रुपमा फैतलरहकेो कोरोना भाआरस रोकथाम, तनयरिण तथा व्यवस्थापन गनुष । 

 कोरोनाका भाआरसका कारण दैतनक जनजीवनमा परेको प्रभाव प्रभावकारी व्यवस्थापन गनुष । 

 भारत लगायत तवतभरन मलुुकबाट कोरोना प्रभावका कारण यस पातलकामा फतकष एका व्यतक्तहरुको रोजगारी 

तसजषना गनुष । 

 कोतभड १९ का कारण तवगत लामो समय देखी बरद ऄवस्थामा रहकेा तवद्यालयहरु संचालन गनुष । 

ऄध्यक्ष महोदय, 

 हाम्रा साम ुतवतभरन चनुौतीहरु रहतेा पतन यी चनुौतीहरुको सामना गनष र तवद्यमान ऄवसरहरुको सदपुयोग गनस गरी अ.व. 

२०७७/०७८ को बजटे तयार गररएको छ । यो बजटेका ईद्दशे्यहरु यस प्रकार रहकेा छन:् 
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 गरीतब रयनूीकरण गनुष, 

 तदगो र समावशेी अतथषक वतृद्ध हाँतसल गनुष, 

 अधारभतू स्वास््य सतुवधामा र तशक्षामा सबैको पहुचँ सतुनतश्चत गनुष, 

 अधारभतू पवूाषधारहरु सडक, खानेपानी, तसँचाइको सतुनतश्चतता गनुष, 

 सावषजतनक सेवा प्रवाहलाइ गणुस्तरीय बनाईन ु। 

 रोजगार गमुकेा व्यतक्तहरुको रोजगारी तसजषना गनुष । 

 अधारभतु तशक्षा, स्वास््य, खानेपानी लगायत के्षिमा सधुार गरी दीगो तवकासका लक्ष्यहरु हाँतसल गनुष । 

 यी ईद्दशे्यहरु हाँतसल गनषका लातग अगामी अ.व.को बजटेका प्राथतमकताहरु दहेाय बमोतजम तनधाषरण गररएको छ: 

 रोजगारीका ऄवसरहरुमा बतृद्ध, 

 ईत्पादन र ईत्पादकत्त्वमा बतृद्ध, 

 कृतषको अधतुनकीकरण र व्यवसायीकरण, 

 सडकको तनमाषण र स्तरोरनती, 

 तशक्षा, स्वास््य, खानेपानीमा लगानी, 

 मतहला, दतलत, बालबातलका एवम ्ऄल्पसंख्यकको संरक्षण र सम्बद्धषन, 

 कला, संस्कृततको संरक्षण एवम ्सम्वद्धषन । 

ऄध्यक्ष महोदय, 

 ऄब म लयनै चुनौती, उदे्दश्य र प्राथलमकताको सेरोफेरोमा रहेर तयार गररएको अ.व. २०७७/०७८ को बजेट तथा 

कायिक्रम प्रस्तुत गदिछु । 

कृलषः समृलिको प्रमुख अधार 

 कृतष के्षितफष का तवकासका लातग कृतष तवकास सेवा शाखा माफष त कायषक्रम संचालनका लातग सशतष ऄनदुान रु. २८ 

लाख ५० हजार र गाईँपातलका तनशतष ऄनदुान रु. २५ लाख गरी जम्मा रकम रु. ५३ लाख ५० हजार  तबतनयोजन गररएको 

छ । 

 ऄतधकाँस जोरायलबासीको प्रमखु पेशाको रुपमा रहकेो कृतष व्यावसातयकरण र अधतुनकीकरण तबना जोरायल 

गाईँपातलकाको तवकासको सपना परूा हुन सक्दनै । त्यसैले तनवाषहमखुी कृतष प्रणालीलाइ व्यवसायमखुी कृतषमा रुपारतरण 

गरी गररतब रयनूीकरण गनष कृतष के्षि तफष का कायषक्रमलाइ थप पररष्कृत गररने छ । 

 ऄध्यक्ष कृतष तवकास कायषक्रमलाइ यस वषष पतन तनररतरता तदआएको छ । एक वडा एक ईत्पादनको नीतत ऄतंगकार गद ै

वडा नं. १ र २ मा तरकारी खतेी, वडा नं. ३ र ४ मा जोरायली बासमती, वडा नं. ५ मा फलफुल खेती र वडा नं. ६ मा 

सरुतला जात फलफूल तथा मसाला खेतीको ऄथावा सम्भावनालाइ ईजागर गररनेछ । यसका लातग रु. १२ लाख 

तबतनयोजन गररएको छ । 

 अधतुनक मौरी घर, फलाम े ट्रस सतहतको प्लातिक घर, थोपा तसँचाइ प्रतवतध जस्ता अधतुनक प्रतवतध र ईपकरण 

हस्तारतरण र तवतरण गररनेछ । फलफुल खेतीलाइ थप तवस्तार गनष ओखर, अरु, पलुम र खपुाषनीका तवरुवा ५० प्रततशत 

ऄनदुानमा तवतरण गररनेछ । 
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 परम्परागत र तनवाषहमखुी कृतष प्रणालीलाइ प्रततस्थापन गरी अधतुनक कृतष प्रणालीको तवकास गररनेछ । साना तसँचाइ, 

सहकारी तसँचाइ माफष त तसँचाइ सतुवधा तवस्तार गरी ईत्पादन र ईत्पादकत्त्व बतृद्ध गररनेछ । यवुाहरुलाइ कृतष तफष  अकतषषत 

गरी बेरोजगारी रयनूीकरण माफष त तदगो र भरपदो अतथषक तवकास गररनेछ ।  

 

पशुपंक्षी 

 पशपुंक्षी के्षितफष का तवकासका लातग पश ुसेवा शाखा माफष त कायषक्रम संचालनका लातग सशतष ऄनदुान रु. २६ लाख र 

गाईँपातलका तनशतष ऄनदुान रु. २५ लाख गरी जम्मा रकम रु. ५१ लाख  तबतनयोजन गररएको छ । 

 पशपुालनलाइ जनताका अधारभतू अवश्यकता परुा गनस माध्यमका रुपमा तवकास गनुषका साथै व्यावसातयकरण तफष  

ईरमखु गनषका लातग अवश्यक कायषक्रम सञ्चालन गररनेछन ् । समय समयमा तनःशलु्क भ्यातक्सन तदने व्यवस्था गनुषका 

साथै ऄनदुानमा घाँसे तवई तवतरण गनस व्यवस्था तमलाआनेछ । साथै तनःशलु्क पश ुस्वास््य तशतवर समेत सञ्चालन गररनेछ । 

 दधुमा अत्मतनभषर कायषक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । जसका लातग गोठ सधुार कायषक्रम, भैंसीको साना व्यवसायीक कृतष 

ईत्पादन केरर (पकेट) तवकास कायषक्रम संचालन गररनेछ । जसका लातग सशतष ऄनुदान तफष  रु. २५ लाख रकम 

तवतनयोजन गररएको छ ।  

 ऄण्डामा अत्मतनभषर हुन र मासकुो समते अपतूतष व्यवस्थापनमा सहयोग परु् याईन प्रत्येक वडाबाट २ जनालाइ ५० वटा 

तडयोल प्रपोज कुखरुाका चल्ला तवतरण गररनेछ । जसका लातग रु. २ लाख १२ हजार रकम तवतनयोजन गररएको छ । 

 सनुौला हजार तदनका मतहलाहरुलाइ ईपाध्यक्ष कोशलेी कायषक्रम संचालन गररने छ । जसका लातग अवश्यक रकम 

तवतनयोजन गररएको छ । 

 अ.व. २०७७/०७८ दतेख कृतिम गभाषधान कायषक्रम संचालनमा ल्याइनेछ । यसका लातग रु. १ लाख तवतनयोजन गररएको 

छ । एकल मतहला, दतलत, जनजाती, तवपरन तथा तपतछतडएका वगषको अतथषक सामातजक तवकासका लातग बाख्रापालन 

तथा खोर सधुार कायषक्रमलाइ तनररतरता तदआएको छ । जसका लातग रु. ३ लाख ३० हजार रकम तवतनयोजन गररएको छ । 

साथै तवपरन वगष लतक्षत ऄनदुानका लातग रु. १ लाख ८० हजार रकम तवतनयोजन गररएको छ ।  

 

लदगो लवकास र समृलिको अधारः पूवािधार 

लसँचाई 

 पयाषप्त तसँचाइको सतुवधा तवस्तार गरे मािै कृतष क्रातरत सफल हुन सक्ने त्यलाइ हृदयंगम गद ैतसँचाइमा लगानी गररनेछ । 

गाईँपातलका तनशतष ऄनदुानबाट तसँचाइका लातग रु. २६ लाख १० हजार तवतनयोजन गररएको छ । 

 

पूवािधारः 

  पवूाषधार के्षितफष का तवकास तनमाषण कायषका लातग गाईँपातलका तनशतष ऄनदुान रु. ५ करोड ९४ लाख ७ हजार ५ सय 

रकम तबतनयोजन गररएको छ । 

 समरजह अतथषक-सामातजक तक्रयाकलापहरुलाइ तवस्तार गनस र सेवा प्रवाहमा पहुचँ वतृद्ध गनस माध्यमका रुपमा रहकेो सडक 

पवूाषधार तनमाषण कायषलाइ प्राथतमकतामा रातखएको छ । यसका लातग सडक स्तरोरनतत गररनकुा साथै प्रत्येक वडाहरुमा 

नयाँ ट््रयाक खोल्ने कायषलाइ ततब्रता तदआनेछ । कफलतडी दह तसस्मडा सडक तनमाषणका लातग रु. ८ लाख, बाघखोड खार 



 
 

6 

 

सडक तनमाषणका लातग रु. ५ लाख, बडुर डोडरी सडक तनमाषणका लातग रु. ७ लाख, बगर बरम सडक तनमाषणका लातग रु. 

७ लाख, तवनोडा खगैाड सडक तनमाषणका लातग रु. ७ लाख, बोरगाईँ मातलका पयषटकीय सडक तनमाषणका लातग रु. ५ 

लाख, चौकी बरदार खतेडा सडक तनमाषणका लातग रु. ८ लाख, सनुारी बतगडा सडक तनमाषणका लातग रु. ५ लाख, 

गोगनपानी सातकरडाँडा सडक तनमाषणका लातग रु. ७ लाख, नौकुडा सडक तनमाषणका लातग रु. ४ लाख,कट्टपत्त ेकमला नतद 

कृतष सडक तनमाषणका लातग रु. ५ लाख, सानीगाड डाँडागाईँ सडक तनमाषणका लातग रु. ३ लाख, तसत्तोली तपयलकाँडा 

सडक तनमाषणका लातग रु. ३ लाख, बेल्टुक्रा मड्ुकी कनेडी सडक तनमाषणका लातग रु. ५ लाख तवतनयोजन गररएको छ । 

 ऄधरुा सडक तनमाषण कायष सम्परन गनषका लातग रु. १ करोड ५० लाख रुपैया तवतनयोजन गररएको छ । जोरायल सहजपरु 

सडकका लातग रु. ७ लाख, जोरायल बतडगाड सडकका लातग रु. ७० लाख, गडसेरा बतडगाड सडकका लातग रु. २० 

लाख, चचुनुढुङ्गा तसराड सडकका लातग १७ लाख, गोल्डेन खारतोली सडकका लातग रु. ५ लाख, लामखेाली ठाँटीगडा 

सडकका लातग रु. १० लाख, जोरायल खसरे सडकका लातग रु. १० लाख र ऄल्याडी तशखर सडकका लातग रु. ११ 

लाख तवतनयोजन गररएको छ ।  

 

उजािः 

 ईजाष, लघ ुतथा साना जलतवद्यतु अयोजना क्षेितफष का तवकास तनमाषण कायषका लातग गाईँपातलका तनशतष ऄनदुान रु. ३६ 

लाख रकम तबतनयोजन गररएको छ । 

 यस गाईँपातलकामा तवद्यतुको पहुचँ नपगुकेा तवतभरन स्थानमा तवद्यतु पहुचँ सतुनतश्चत गनष नेपाल तवद्यतु प्रातधकरणसँग 

सहकायष गररनेछ । तवद्यतु तवस्तारका लातग ३ नं. वडामा रावतकटे्ट बेलालपानी तवद्यतु तवस्तारका लातग पोल र तार 

खररदमा रु. ३ लाख, ५ नं. वडामा बडीगाड पोलतार खररदका लातग रु. ३ लाख र ६ नं. वडामा बेिाआना बाग बजार लघ ु

जलतवद्यतु अयोजनाका लातग रु. ८ लाख तवतनयोजन गररएको छ ।  

 

भवनः 

 गाईँपातलका ऄरतगषत भवन तनमाषण क्षेितफष का तवकास तनमाषण कायषका लातग गाईँपातलका तनशतष ऄनदुान रु. २ करोड ११ 

लाख ३० हजार रकम तबतनयोजन गररएको छ । 

 प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लातग प्रयाप्त पवूाषधार हुनपुनस भएकोले गाईँपातलकाको प्रशासकीय भवनमा तला थपका  लातग 

रु. १ करोड ७० लाख, रयातयक सतमततको भवनको जग तनमाषणका लातग रु. ७ लाख, जोरायल रेडक्रस ईपशाखा भवन 

तनमाषणका लातग रु. १० लाख तवतनयोजन गररएको छ । 

 

लशक्षाः 

 तशतक्षत जनशतक्तले गाईँ तनमाषण माि नभइ समरजह राष्ट्र तनमाषणमा नै तनणाषयक र महत्त्वपणूष भतूमका खले्न सक्ने त्यलाइ 

हदयंगम गद ैनेपाल सरकारबाट प्राप्त सशतष ऄनदुान सतहत रु. १७ करोड ५९ लाख तवतनयोजन गररएको छ । साथै तशक्षा 

तफष  गाईँपातलका तनशतष ऄनदुान रु. १ करोड ७० लाख २१ हजार रकम तबतनयोजन गररएको छ ।  

 सम्पणूष बालबातलकाहरुलाइ गणुस्तरीय र जीवन ईपयोगी तशक्षा प्रदान गनस तवषयलाइ जोड तदआनेछ । तशक्षामा गणुसतुर 

ल्याईन तवतभरन ३२ वटा तवद्यालय र २३ वटा बालतवकास केरर लाइ रु. ९५ लाख ऄनदुान तदआनेछ ।  
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  तवद्यालयमा छािा ईपतस्थतत वतृि गनष तथा शतैक्षक गणुस्तर ऄतभवतृि गनष सामदुातयक तवद्यालयका छािाहरुलाइ स्यातनटरी 

प्याड तवतरण गररने छ । जसका लातग रु. २१ लाख ९ हजार बजटे तवतनयोजन गररएको छ । 

 वालतवकास केररहरुमा सामरजही र तवतरणका लातग रु. ४ लाख, ऄतभभावक जागरण कायषक्रम तवद्यालय र वालतवकास 

केररलाइ रु. २ लाख, गा.पा. स्ततरीय रािपतत रतनङतसल्ड कायषक्रमका लातग रु. ६ लाख, रत्न अ.तव. रावतकटे्टमा 

बालईद्यान तनमाषणका लातग रु. ४ लाख ९० हजार तवतनयोजन गररएको छ । 

 

स्वास््य सेवाः 

 स्वास््य के्षितफष का तवकासका लातग स्वास््य शाखा माफष त कायषक्रम संचालनका लातग सशतष ऄनदुान रु. ३ करोड ३४  

लाख, गाईँपातलका तनशतष ऄनदुान ( करार कमषचारीहरुको तलब भत्ता सतहत) १ करोड ४३ लाख १० हजार ९ सय ८० रु. 

५० लाख  र  गरी जम्मा रकम रु. ४ करोड ७७ लाख १० हजार ९ सय ८० रकम तबतनयोजन गररएको छ । 

 सबै जोरायलबासीले अधारभतू स्वास््य सेवा सहज र सरल ढंगले प्राप्त गनस गरी कायषक्रमहरु सञ्चालन गररनेछन ्। यसका 

लातग रु. ४ करोड ६२ लाख २२ हजार तवतनयोजन गररएको छ ।  

 प्रयोगशाला सेवा तवस्तार गनष रु. ८ लाख ५० हजार तवतनयोजन गररएको छ । मतहला स्वास््य स्वयम ् सतवकाको 

भतूमकाको ईच्च मलू्याकंन गदै पोशाक भत्ताको व्यवस्था गररएको छ । 

 जोरायल गाईँपातलकाले यस ऄतघ तवतरण गद ैअएको तवतभरन ४२ प्रकारका तनःशलु्क औषधी तथा अवश्यक ऄरय 

सतजषकल सामारजहीहरुका लातग सशतष ऄनदुानबाट नपगु हुने अवश्यक रकम गाईँपातलकाबाट थप गररने छ । ANC र 

PNC लाइ थप बल तदन गभषवती र सतु्केरी मतहलालाइ चेक जाँच गराईन अईँदा अयोतडन ननु तवतरण गररनेछ । स्वास््य 

सेवालाइ सवषसाधारणको घरदैलोमा परु् याईन तवशेषज्ञ स्वास््य तशतवर संचालन गररनेछ । 

 

मलहला, बालबाललका तथा समाजकल्याणः 

 मतहला, वालवातलका तथा जषे्ठ नागररक क्षेितफष का तवकासका लातग मतहला वालवातलका तथा जषे्ठ नागररक शाखा 

माफष त कायषक्रम संचालनका लातग सशतष ऄनदुान रु. ३ लाख र गाईँपातलका तनशतष ऄनदुान रु. १६ लाख गरी जम्मा रकम 

रु. १९ लाख  तबतनयोजन गररएको छ । 

 अधा अकाश ओगट्ने मतहलाको श्रम, सीप र नेततृ्व कौशल तवकास गनष ईपाध्यक्ष मतहला सशतक्तकरण कायषक्रम 

सञ्चालन गररनेछ । लैंतगक तथा घरेल ुतहसंा तनवारण, लैंतगक समानता र मानव बेचतबखन तवरुद्धका ऄतभयान सञ्चालन 

गररनेछन ्।  

 मतहलाका लातग ब्यटुी पालषर तातलम, नमतकन ईत्पादन तातलम, अल ुतचप्स तातलम सञ्चालन गररनेछ । जसका लातग रु. 

८ लाख रकम तवतनयोजन गररएको छ । 

 ज्येष्ठ नागररकहरुलाइ ईहाँहरुलाँइ समाजको तवकासमा परु् याईन ुभएको योगदानको ईच्च मलू्याकंन गद ैसम्मान गररनेछ ।  

जषे्ठ नागररकको ऄवस्था समस्या र चनुौती सम्बरधी अवश्यक कायषक्रम संचालन गनषका लातग रु.१ लाख ५० हजार रकम 

तवतनयोजन गररएको छ ।  

 



 
 

8 

 

खानेपानी तथा सरसफाईः 

 जोरायलबासीको स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको हकको सम्मान गद ैरजहामीण जलस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना ऄरतगषत 

प्राप्त रु. ८४ लाख १७ हजार तवतनयोजन गरेको छ । साथ ैसमपरुक कोषबाट समते खानेपानी तथा सरसफाइमा लगानी 

गररनेछ । 

 

संस्कृलत प्रवििन तथा सवंििनः 

 संस्कृतत नै कुनै पतन स्थानको पतहचान र स्वातभमान हो । यसै त्यलाइ मनन गद ैकला र संस्कृतत प्रवद्धषनका लातग प्रयास 

गररनेछन ्। जसका लातग रु. २५ लाख ७६ हजार रकम तवतनयोजन गररएको छ ।  

 यस गाईँपातलका ऄरतगषत तवतभरन वडाहरुमा धातमषक पयषटनस्थल, सांस्कृततक सम्पदा, मठ मतरदरलाइ पयषटकीय स्थलको 

रुपमा तवकास गनषको लातग संस्कृतत झल्काईने भौततक पवूाषधारको तवकास गररने छ ।  

  साथै ३ नं. वडामा रावतकटे्ट पाकष  तनमाषणका लातग रु. ५ लाख तवतनयोजन गररएको छ । 

 

युवा तथा खेलकुदः 

 यवुा, खलेकुद तथा मनोरंजन के्षितफष का तवकासका लातग कायषक्रम संचालनका गनष सशतष ऄनदुान रु. १ लाख र 

गाईँपातलका तनशतष ऄनदुान रु. १३  लाख ५० हजार गरी जम्मा रकम रु. १४ लाख ५० हजार रकम तबतनयोजन गररएको 

छ । 

 ऄध्यक्ष कप लगायत ऄरय गाईँपातलका स्तरीय खलेकुद कायषक्रमका लातग  रु. ६ लाख रुपैया तवतनयोजन गररएको छ । 

 

वातावरण, भू-संरक्षण तथा लवपद व्यवस्थापनः 

 वातावरण, भ-ू संरक्षण तथा तवपद व्यवस्थापन के्षितफष का तवकासका लातग कायषक्रम संचालन गनष सशतष ऄनदुान रु. १ 

लाख र गाईँपातलका तनशतष ऄनदुान रु. ३७  लाख ०५ हजार गरी जम्मा रकम रु. ३८ लाख ५  हजार रकम तवतनयोजन 

गररएको छ । 

 वातावरण संरक्षण तवना गररएको तवकास तदगो र भरपदो हुन सक्दनै । त्यसैले वातावरण संरक्षणलाइ तवशेष महत्त्व तदआनेछ । 

 जोरायल गाईँपातलका तभि जलईत्परन प्रकोप तनयरिण ऄरतगषत तबतछल तटबरधन योजना तनमाषणका लातग रु. ४ लाख, 

ल्वारीगाईँ तटबरधन योजना तनमाषणका लातग रु. ३ लाख, तपपलकण्डे तटबरधन योजना तनमाषणका लातग रु. ५ लाख 

तवतनयोजन गररएको छ । 

 

संस्थागत लवकास, सेवा प्रवाह र सुशासनः 

 सावषजतनक सेवा प्रवाहलाइ जनमिैी र प्रभावकारी बनाईन अवश्यक कदम चातलनेछन ्। सावषजतनक महत्वका तवषयलाइ 

पारदतशष बनाईन र सेवा प्रवाहमा अवश्यक सधुारका लातग संस्थागत तवकास, सेवा प्रवाह र सशुासन, तातलम तथा गोष्ठी 

ऄरतगषत गाईँपातलका तनसशष ऄनदुान रकमबाट रु. ७० लाख ५० हजार तवतनयोजन गररएको छ । 
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कोरोना रोकथाम, लनयन्त्रण तथा व्यवस्थापन 

 कोतभड -१९ ऄथाषत कोरोना रोगको रोकथाम, तनयरिण तथा व्यवस्थापनका लातग स्थापना भएको प्रकोप व्यवस्थापन 

कोषमा  रु. ३५ लाख रकम तवतनयोजन गररएको छ । 

 

ऄध्यक्ष महोदय, 

 ऄब म बजटेको तवतनयोजन र स्रोतको व्यवस्था सम्बरधी योजना प्रस्ततु गदषछु । 

 अ.व. २०७७/०७८ का लातग ४६ करोड ७ लाख ८३ हजार ५ सय २० रुपैया तवतनयोजन गररएको छ । जसमध्ये नेपाल 

सरकारबाट प्राप्त तवतत्तय समातनकरण ऄनदुानबाट २५ करोड ९३ लाख रुपैया, संघको समानीकरण ऄनदुानबाट रु ९ करोड 

२६ लाख, संघको राजस्व बाँडफाँड बाट प्राप्त ऄनदुान रु ८ करोड ४७ लाख २८ हजार ५ सय २०, प्रदशे सरकारबाट 

समातनकरण ऄनदुानबाट ६९ लाख ६८ हजार तथा सवारी साधन कर बाँडफाँडबाट रु. २६ लाख ८७ हजार, 

गाईँपातलकाको अरतररक राजस्वबाट रु. २५ लाख , ऄ.ल्या. रकमबाट १ करोड २० लाख रहकेो छ । 

 कुल तवतनयोजन मध्ये चाल ुतफष  रु. ३६ करोड ३८ लाख ४४ हजार २० ऄथाषत ७८.९६ प्रततशत र पूँजीगत तफष  रु. ९ 

करोड ६९ लाख ३९ हजार ५ सय ऄथाषत ्२१.०४ प्रततशत रहकेो छ । 

 

ऄध्यक्ष महोदय, 

यस गाउँपाललका ऄन्त्तगित संचालनमा रहेका लवलभन्त्न गैर सरकारी संघसंस्थाहरुबाट प्राप्त 

लवलभन्त्न कायिक्रमको लववरण तथा लवलनयोलजत बजेट  

 यतुनसेफ नेपालको सहयोगमा स्वास््य, तशक्षा, पोषण, बालसंरक्षण, खानेपानी तथा सरसफाइ, तवपद ् जोतखम 

रयतूनकरण तथा व्यवस्थापन, सामातजक नीतत तथा सरुक्षा लगायतका कायषक्रमहरु संचालन गनष रु. ७२ लाख ३३ 

हजार ,६ सय ७२ रुपैयाको बजटे तववरण पेश भएको छ । 

 यनूाइटेड तमशन टु नेपाल र समान पहचँ तवकास केरर (तसड) नेपाल डोटीको संयकु्त साझदेारीमा कोतभड-१९ समदुाय 

प्रततकायष पररयोजनाका लातग रु. ५ लाख ८ सय, सक्षम पररयोजना ( महामारी प्रभातवत मातनसहरुको सम्मान पूणष 

जीवन) का लातग रु. १५ लाख ९० हजार ५ सय र जवाफदतेहता ऄतभवतृि माफष त समावेशी तवकास 

कायषक्रम(IDEA)का लातग रु. ७ लाख ४५ हजार ८ सय २० रुपैया गरर जम्मा रु. २८ लाख ३७ हजार १ सय २० 

रुपैयाको बजटे पेश भएको छ । 

 जतैवक तवतवधता, ऄनसुरधान तथा तवकासका लातग स्थानीय पहल (तल-बडष) ले जोरायल गाईँपातलकामा स्थानीय 

बीई प्रणाली सधुार कायषक्रम पररयोजना माफष त ऄनमुातनत रु २५ लाख ६ हजार २ सय ८५ बराबरको कायषक्रम 

संचालन गररने प्रततबिताको लातग बजटे पेश भएको छ । 

 यरुोतपयन यतुनयन र तडतसए नेपालको अतथषक सहयोगमा गाईँपातलकामा संचातलत पररवतषन पररयोजना ऄरतगषत 

इरलोगोस काठमाडौंबाट संचालन हुने सशुासन प्रविषन तथा संस्थागत तवकास कायषक्रमका लातग स्वशासन ऄध्ययन 

प्रततष्ठानबाट  रु. ७ लाख ६३ हजार ५ सय ६६ रुपैयाको बजेट पेश भएको छ । 
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  सशुासन प्रविषन के्षिमा कायषरत साझदेारी संस्था तज.अआ.जटे. ले पतन अवश्यक रकम तवतनयोजन गनस प्रततविता 

गरेको छ । 

 

ऄध्यक्ष महोदय, 

 यस बजटेको कायाषरवयनबाट यस गाईँपातलकाको सामातजक अतथषक तवकासमा ईल्लेख्य योगदान पगु्ने तवश्वास गनष 

सतकरछ । 

 प्रस्ततु बजटे तजुषमा मागष तनदसशन गनुषहुने अदरणीय ऄध्यक्ष ज्य,ू वडा ऄध्यक्ष ज्यहूरु, जोरायल गाईँपातलका तथा गाईँसभा 

सदस्य ज्यहूरु, तवतभरन राजनीततक दलका प्रतततनधी ज्यहूरु, राष्ट्रसेवक कमषचारी, बतुद्धजीतव, नीतज के्षिका संघ संगठनहरु, 

नागररक समाज तथा सामदुातयक संस्था, सामातजक संगठनहरु, पिकार र तवदशेमा रहन ुभएका जोरायल गाईँपातलकाका 

तददीबतहनी तथा दाजभुाइहरु सबैलाइ हातदषक धरयवाद ज्ञापन गदषछु । 

 ऄरत्यमा यस गाईँपातलकाको तवकासमा योगदान परु् याईनु हुने अम नागरर, तवकास साझदेार र ऄरय सरकारी तथा 

गरैसरकारी संघ संस्थाप्रतत हातदषक अभार व्यक्त गदषछु । 

 जोरायल गाईँपातलकाका समस्या धेरै छन ् र तयनको समाधान हामी सबैको सामतूहक प्रयासबाट मािै सम्भव छ । त्यसैल े

अईनहुोस सबै एकजटु होऔ ँर जोरायलको महुार फेनस ऄतभयानमा सहभागी बनौ ँ ।  म जुट्छु जोरायलको मुहार फेछुि  

भरने भावनाबाट ऄगाडी बढौ ँ। 

 

धन्त्यवाद! 


