
ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको आठौं गाउँसभामा उपाध्यक्ष गगनुमाया थापाद्वारा प्रस्तुत आगथिक विि २०७७/०७८ 
को बजेट, नीतत तथा कायिक्रम 

गाउँ सभाका अध्यक्षज्यू, 

गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरु, 

गाउँ काययपालिकाको कायायियका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत िगायत राष्ट्रसेवक कमयचारीज्यूहरु, 

१. ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमततको संयोजकको हैलसयतिे आधथयक विय 
२०७७/०७८ को बजटे प्रस्तुत गर्य पाउँदा म अत्यन्त हषियत छु । रे्पािको युगान्तकारी पररवतयर्का िाधग 
भएका सवै खािका आन्दोिर् र संघियका क्रममा सहादत प्राप्त गरु्यहुरे् सम्पूर्यमा हार्दयक श्रद्िाञ्जिी अपयर् 
गदै शर्हद तथा घाइते प्रतत सम्मार् एवं घाइतेहरुको लशघ्र स्वास््य िाभको कामर्ा गदयछु । आन्दोिर् र 
संघियको अगुवाई गरु्यहुरे् सम्पूर्य अग्रजहरुको उच्च सम्मार् गर्य चाहन्छु ।  

 

२. रे्पािको संषविार्िे व्यवस्था गरेको तीर् तहको सरकारहरुमध्ये स्थार्ीय सरकारिे जर्तािाई सरकारको 
प्रत्यक्ष अरु्भूतत र भरोसा र्दिाएको छ । आज षवश्वभरी फैलिएको कोरोर्ा भाइरस (कोलभड १९) को 
महामारीबाट रे्पाि पतर् अछुतो रहर् सकेको छैर् । ऋषिङ्ग गाउँपालिकामा पतर् हाि सम्म ३२ जर्ा 
ब्यक्ततहरु यो भाइरसबाट सकं्रलमत भइसकेका छर् भरे् ३ जर्ा तर्को भएर घर फकेका छर् ्। यस अवसरमा 
म संक्रलमत सम्पूर्यको लसघ्र स्वास््य िाभको कामर्ा गदयछु भरे् थप संक्रमर् हुर् र्र्दर् सवै आ-आफ्र्ो 
ठाउँमा सचेत रही साविार्ी अपर्ाउर् आग्रह गदयछु । कोरोर्ा संक्रमर्को जोखखम न्यूर्ीकरर् तथा रोकथामको 
काययमा अहोरात्र खट्रु्हुरे् गाउँपालिकाका अध्यक्ष, सम्पूर्य जर्प्रतततर्धिहरु, राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु, सुरक्षा 
तर्काय, राजर्ीततक दि, सामाक्जक अगुवा, संघ संस्था एवं सम्बद्ि सबै प्रतत हार्दयक िन्यवाद एवं कृतज्ञता 
ब्यतत गदयछु ।  

३. िोकताक्न्त्रक मूल्य र मान्यता, र्ागररक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकारको रक्षा एवं षवधिको शासर् प्रतत 
ऋषिङ्ग गाउँपालिका सदैब प्रततवद्ि र दृढ संकक्ल्पत छ । रे्पािको सषंविार्को प्रस्तावर्ा, राज्यका तर्देशक 
लसद्िान्त, दातयत्व र र्ीततहरुिाई मागयदशयर्को रुपमा लिई प्रस्तुत बजटे, र्ीतत तथा काययक्रम तजुयमा गरेको 
छु । 

४. ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको स्थापर्ा पश्चात हामीिे चौंथो वियको बजेट प्रस्तुत गरेका छौं । षवगतमा प्रस्तुत 
भएका तीर् वटा बजटेको संक्षक्षप्त प्रगतत यहाँ प्रस्तुत गर्य चाहन्छु । ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको स्थापर्ा पश्चात 
स्थार्ीय जर्तािे षवकासको िहर अगाडी बढेको अरु्भूत गरेका छर् ्। सबै वडासम्म सडक सञ्जाि पुगेको 
छ ।झापुटार काहँु चालिसे सडक, श्रृंगपथ सडक एवं ढंुगाडे सपाङ्गदी रुपटार सडक पीच गरे् काययिाई 
अलभयार्कै रुपमा अगाडी बढाइएको छ । खार्ेपार्ीको समस्यािाई िेरै हदसम्म समािार् गररएको छ । 



शैक्षक्षक पूवायिारहरुको षवकास र षवस्तार गररएको छ । जर्तािाई सहज र सुिभ ढंगिे आिारभूत स्वास््य 
सेवा पुयायउर् ३ वटा स्थार्मा सामुदातयक स्वास््य इकाई एवं ३ वटा ठाउँमा आिारभूत स्वास््य केन्र 
स्थापर्ा गररएको छ । गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवर् तर्मायर् एवं ढाके्रखोिा पतकी पुि तर्मायर् आगामी 
आधथयक वियमा सम्पन्र् हुरे्गरी कायय अगाडी बढाइएको छ । ऋषिङ्ग गाउँपालिकािाई खरको छार्ामुतत 
गाउँपालिका बर्ाउर्को िाधग खरको छार्ा भएका घरिाई जस्तापाता अरु्दार् प्रदार् गररएको छ ।  

५. आगामी आधथयक विय २०७७/०७८ का बजेटका उद्देश्यहरु देहाय बमोक्जम रहेका छर् ्।  

 (क) कोलभड- १९ को न्यूर्ीकरर् एवं रोकथाम गरे् 

 (ख) षवदेशबाट फकेका युवाहरुिाई स्वरोजगार उपिब्ि गराउर् कृषि, पशुषवकास तथा सीपमूिक 
 तालिम उपिब्ि गराउरे् 

 (ग) पूवायिारहरुको षवकास र षवस्तार गरे् 

 (घ) गररबी न्यूर्ीकरर् एवं लशक्षा र सचेतर्ा अलभवदृ्धि गरे् ।  

 ६. अब म क्षते्रगत रुपमा बजेट, र्ीतत तथा काययक्रम प्रस्तुत गर्य चाहन्छु ।  

कोरोना संक्रमण रोकथाम, तनयन्त्रण तथा स्वास््य प्रणािीमा सुधार 

७. कोरोर्ा संक्रमर् रोकथाम तथा तर्यन्त्रर्का िाधग तवारेन्टाइर् तथा आइसोिेसर् व्यवस्थापर्, 
मर्ोसामाक्जक परामशय, स्वास््य सेवा तथा सुषविा प्रवियर् एवं षवस्तार र राहत व्यवस्थापर्िाई उच्च 
प्राथलमकतामा राखी काययक्रम सञ्चािर् गरररे्छ ।  

८. कोरोर्ा रोगको महामारीबाट बच्र् जर्चेतर्ा अलभवदृ्धि गरररे्छ । यसका िाधग पयायप्त बजेटको व्यवस्था 
गरेको छु । ऋषिङ्ग गाउँपालिकाका स्वास््य चौकी, सामुदातयक स्वास््य इकाइ, आिारभूत स्वास््य केन्र 
र मर्हिा स्वास््य स्वयंसषेवकािाई कोरोर्ा संक्रमर् रोकथाम तथा तर्यन्त्रर्का िाधग उच्चतम तवरिे 
पररचािर् गरररे्छ ।  

९. कोरोर्ा रोगको महामारीबाट बच्र् जर्ताको जीवर् पद्िततमा सुिार गर्य व्यवहार पररवतयर्, सोचाईमा 
सुिार िगायतका काययका िाधग सामुदातयक संघसंस्था, सामाक्जक अगुवा, लशक्षक, राजर्ीततक दि, आमा 
समूह आर्दको पररचािर् गरररे्छ ।  

लिक्षा 

१०. कोरोर्ा महामारीको कारर्िे शैक्षक्षक संस्थाहरु हािसम्म सञ्चािर् हुर् सकेका छैर्र् ् । बैकक्ल्पक 
प्रर्ािीबाट लशक्षा प्रदार् गरे् उपयुतत पद्िततको खोजी र अविम्बर् गरररे्छ । यसका िाधग षवद्यािय 
व्यवस्थापर् सलमतत, लशक्षक, अलभभावक एवं षवद्याथीसँग समन्वय गरररे्छ ।  



११. षवगतमा लशक्षाको षवकासका िाधग भौततक पूवायिारहरुको षवकासमा जोड र्दइएकोमा यस वियको बजेटिे 
शैक्षक्षक क्रक्रयाकिाप अलभवदृ्धि, शैक्षक्षक वातावरर्मा सुिार एवं लसकाई उपिक्ब्िमा सुिारमा ध्यार् र्दरे्छ 
। लशक्षाको सुदृढीकरर्का िाधग यो वियबाट अध्यक्ष छात्रवषृि कोि स्थापर्ा, स्थार्ीय पाठ्यक्रमको तयारी 
जस्ता र्वीर् काययक्रमहरुको सुरुवात गरररे्छ ।प्रारक्म्भक बािषवकास केन्रहरुमा अध्ययर् गरे् 
बािबालिकाहरुिाई कापी, किम िगायतका शैक्षक्षक सामाग्रीहरु षवतरर् गरररे्छ । षवगत वियहरुमा सञ्चालित 
कोधचङ्ग कक्षाहरुिाई तर्रन्तरता र्दइरे्छ ।  षवद्यािय अरु्गमर् एवं सुपररवेक्षर्िाई अलभयार्कै रुपमा 
सञ्चािर् गरररे्छ । आगामी आधथयक वियमा एक षवद्याियिाई र्मुर्ा षवद्याियको रुपमा षवकास गरी 
क्रमश: अन्य षवद्याियहरुमा समेत सो अविारर्ा िागू गदै िधगरे्छ ।  

खानेपानी तथा सरसफाई 

१२. आिारभूत खारे्पार्ी तथा सरसफाईिाई उच्च प्राथलमकतामा राखी बजटे षवतर्योजर् गरेको छु । 
खार्ेपार्ीको स्रोतको अभाव भएको क्षेत्रमा लिक्फ्टङ्ग, बोररङ्ग िगायतका बैकक्ल्पक स्रोतहरुको खोजी गरररे्छ 
। गाउँपालिकाको वडा रं्. ७ मा सञ्चालित बोचदी िारादी खार्ेपार्ी योजर्ा आगामी आधथयक विय सम्पन्र् 
हुरे् गरी बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । संघीय सरकारको षवशेि अरु्दार्बाट सञ्चािर् हुरे् गरी लसरकोट 
बोररङ्ग लिक्फ्टङ्ग खारे्पार्ी योजर्ाको िाधग रु ५० िाख र सोिुङ्ग लिक्फ्टङ्ग खारे्पार्ी योजर्ाको िाधग 
रु ५० िाख बजटे षवतर्योजर् गरेको छु ।  

सडक यातायात 

१३. गाउँपालिकाको केन्रदेखी सवै वडाहरुसम्म भरपदो यातायातको षवकास गर्य सडक सुिार एवं 
स्तरोन्र्ततिाई षवशेि प्राथलमकता र्दइरे्छ ।झापुटार काहँु चालिसे सडक, श्रृंगपथ मोटरमागय, ढंुगाडे सपाङ्गदी 
रुपटार र सँुडे दवुुङ्ग खल्डुभन्ज्याङ्ग मोटरमागयिाई मुख्य प्राथलमकतामा राखी बजेट षवतर्योजर् गरररे्छ । 
प्रदेश सरकारको समपुरक अरु्दार्बाट सन्चािर् हुरे् गरी ढंुगाडे सपाङ्गदी रुपटार सडक तर्मायर् गर्य रु १ 
करोड बजेट षवतर्योजर् गरेको छु । श्रृंगपथ मोटरमागय सुिार तथा स्तरोन्र्ततका िाधग रु २ करोड, झापुटार 
काहँु चालिसे सडक सुिार तथा स्तरोन्र्ततका िाधग रु १ करोड र सँुडे र्ाजुङ्ग दवुुङ्ग खल्डुभन्ज्याङ्ग 
मोटरमागय सुिारका िाधग रु ५० िाख बजेट षवतर्योजर् गरेको छु ।  

संस्कृतत संरक्षण तथा पयिटन प्रवधिन 

१४. स्थार्ीय संस्कृतत संरक्षर् तथा सम्बियर्मा समुदायको सहभाधगतािाई अलभवदृ्धि गरररे्छ । अजम्बरी 
माइ मक्न्दर देखी ऐततहालसक गढीडाँडासम्म पदैिमागय तर्मायर् गरर गढीको संरक्षर् तथा सम्बियर् गरररे्छ 
। रार्ीपोखरी, दगुाय भवार्ी मक्न्दर, कल्यार्देवी मक्न्दर, ज्यालमरेमाइ, शर्हद पाकय , गढगढेश्वर मक्न्दर, 
लभरकोटमा रहेको पुरार्ो कोट, दबुुङ्ग कोट एवं भ्यूटावर, ग्वासिुङ्ग भ्यूटावर, मर्कामर्ा मक्न्दर, 
राम्जाकोटमा रहेको गुफा, षपक्न्सरी झरर्ा िगायतका ऐततहालसक पुराताक्त्वक सम्पदाहरुको संरक्षर्, सम्बियर् 
एवं प्रचारप्रसार गरररे्छ । कौरा र्ाँच, सोरठी र्तृ्य, झ्याउरे, पञ्चेबाजा, िाखेर्ाच, मारुतर् र्ाँच िगायतका 



षवलशष्ट्ट साँस्कृततक सम्पदाहरुको संरक्षर्, सम्बियर् एवं प्रचार प्रसारका िाधग बबशेि पहि गरररे्छ । 
कािीगण्डकी र्दीमा यायक्फ्टङ्ग सन्चािर् गर्य आवश्यक पहि गरररे्छ ।  

कृषि तथा पिुपािन 

१५. कृषि व्यवसाय तथा पशुपािर् गरे् कृिकहरुिाई अरु्दार् षवतरर् गरी कृषि तथा पशुपािर्िाई प्रवियर् 
गरररे्छ । तर्वायहमुखी कृषि प्रर्ािीिाई व्यवसायमुखी कृषि प्रर्ािीतफय  रुपान्तरर् गर्यका िाधग काययक्रम 
सञ्चािर् गरररे्छ ।  

१६. कृषि तथा पशुपािर्मा संिग्र् कृिकहरुका िाधग तर्शुल्क प्राषविक सहयोग उपिब्ि गराइरे्छ ।  

युवा तथा खेिकुद्व 

१७. युवाहरुको सवायङ्गीर् षवकासमा योगदार् पुयायउर् खेिकुद पूवायिारहरुको तर्मायर् र सुिारमा ध्यार् 
र्दइरे्छ । एक वडा एक खेिमैदानको िक्ष्य पूरा गर्य एउटा वडामा खेिमैदार् तर्मायर्को कायय शुरुवात 
गरररे्छ । यस गाउँपालिकाको वडा रं्. १ मा रहेको झापुटार रंगशािािाई क्रलमकरुपमा स्तरोन्र्तत गदै 
िधगरे्छ ।  

१८. षवलभन्र् युवातिवहरु, षवद्याियमा रहेका तिवहरु, षवद्याथीहरु िगायतका वगयिाई खेिकुद सामाग्री 
षवतरर् गरे् काययिाई प्राथलमकताका साथ अतघ बढाइरे्छ । युवाहरुको व्यक्ततत्व एवं रे्ततृ्व षवकासका 
िाधग काययक्रम सञ्चािर् गरररे्छ । राष्ट्रपतत रतर्ङ्ग लशल्ड प्रततयोधगतािाई ऋषिङ्ग कप प्रततयोधगताको 
रुपमा सञ्चािर् गरी खेिकुद तथा खेिाडीहरुिाई प्रोत्साहर् गरररे्छ ।यस वियबाट गढी लभरकोट म्याराथरु् 
सञ्चािर् गरररे्छ ।  

भवन, आवास तथा वस्ती षवकास 

१९. यस वियबाट व्यवक्स्थत वक्स्तषवकास तथा आवास तर्मायर्का िाधग भवर् तर्मायर् तथा र्तसापास 
मापदण्ड तजुयमा गरी िागू गरररे्छ । पूवायिारहरु पुग्र् र्सकेको एवं छररएर रहेको वस्तीिाई एकीकृत गरे् 
सबािमा आवश्यक अध्ययर् गरी उपयुतत कदम चालिरे्छ । ऋषिङ्ग गाउँपालिका लभत्र रै् आवश्यक पूवायिार 
र सेवा सुषविा षवस्तार गरी ऋषिङ्गबाट भाग्र् खोजकेो मर्िाई ऋषिङ्गमै बसौबसौं भन्रे् मर्ोभावर्ाको 
षवकास गर्य आवश्यक पहि गरररे्छ ।  

संचार तथा सूचना प्रषवगध  

२०. गाउँपालिकाका सबै वडाहरुमा इन्टरर्टे जडार् काययिाई सम्पन्र् गरररे्छ । गाउँपालिकाको वेभसाइट 
अद्यावधिक गदै िधगरे्छ । गाउँपालिकाका प्रत्येक षवद्याियहरुमा इन्टररे्ट पुयायउर् प्रदेश सरकारसँग 
समन्वय गरी आवश्यक पहि गरररे्छ । ऐततहालसक, पुराताक्त्वक, साँस्कृततक एवं पययटकीय सम्पदाहरुको  



पर्हचार्, िगत संकिर् गरी षवद्युतीय अलभिेख तयार गर्य गैरसरकारी तथा सामुदातयक संस्थाहरुसँग 
समन्वय गरररे्छ ।  

वातावरण संरक्षण 

२१. वातवरर्ीय स्वच्छता अलभवदृ्धिका िाधग सामुदातयक तथा गैरसरकारी संस्था एवं सामुदातयक वर् 
उपभोतता सलमततसँग समन्वय गरररे्छ । वर् कायायियसँग समन्वय गरी वकृ्षारोपर् काययिाई तर्रन्तरता 
र्दइरे्छ । पचास प्रततशत अरु्दार्मा सुन्तिा र कागती खेती काययक्रम सञ्चािर् गरररे्छ । झापुटार क्षते्र 
र श्रृंगपथ क्षेरमा एक घर एक गमिामा षवरुवाको अविारर्ा िागू गरी हररत ग्रामको षवकास गदै िधगरे्छ 
।  

२२. फोहोरमैिा व्यवस्थापर्का िाधग आवश्यक पूवायिारहरुको षवकास गदै िधगरे्छ । यसमा समुदायको 
सहभाधगतािाई प्राथलमकता र्दइ काययक्रम सञ्चािर् गरररे्छ ।  

उद्योग 

२३. उद्योगको षवकास तथा षवस्तारका िाधग यस गाउँपालिकाको षपपिटारमा औद्योधगक ग्राम स्थापर्ा 
गरे् कायय चािु आधथयक वियमै शुरुवात गरररे्छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोगमा औद्योधगक 
ग्राम स्थापर्ाको काययिाई अतघ बढाइरे्छ ।  

२४. स्थार्ीयस्तरमा रहेका स-सार्ा स्केिमा सञ्चािर् हुरे् परम्परागत किा र सीपको प्रवियर् गरी घरेिु 
उद्योगिाई प्रोत्साहर् गरररे्छ । उद्योग सञ्चािर् गर्य चाहरे् उद्यमीिाई गाउँपालिकाबाट सुषविा तथा 
सहुलियत प्रदार् गरररे्छ ।  

षवपद् व्यवस्थापन  

२५. षवपद् जोखखम न्यूर्ीकरर् तथा व्यवस्थापर्को िाधग षवपद् व्यवस्थापर् कोिमा आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था गरको छु । षवपद् व्यवस्थापर् सलमततहरुिाई यस काययमा क्रक्रयालशि तुल्याइरे्छ । षवपद् जोखखमको 
आँकिर् गरी त्यसको न्यूर्ीकरर् तथा व्यवस्थापर्का िाधग आवश्यक सामाग्रीहरुको भण्डारर् र क्षमता 
अलभवदृ्िमा षवशेि ध्यार् पुयायइरे्छ । भू-संरक्षर् तथा जोखखम तर्यन्त्रर्को िाधग तारजािी एवं ह्युम पाइप 
खररद काययिाई तर्रन्तरता र्दइ जोखखमयुतत क्षते्रमा वकृ्षारोपर् गरररे्छ ।  

सुिासन तथा साविजतनक सेवा प्रवाह 

२६. ऋषिङ्ग गाउँपालिकाबाट प्रदार् गरररे् दैर्क्न्दतर् सेवाप्रवाहिाई तछटो, छररतो र प्रभावकारी तुल्याउर् 
कमयचारीहरुिाई अलभपे्रररत गदै काययप्रर्ािी र काययप्रक्रक्रयामा सुिार गदै िधगरे्छ । कमयचारीहरुको क्षमता 
अलभवदृ्धिका िाधग तालिमको व्यवस्था लमिाइरे्छ । 



२७. सावयजतर्क सुर्ावाई, सामाक्जक पररक्षर् िगायतका सुशासर्का संयन्त्रहरुको प्रयोग गरी प्रशासकीय 
सेवामा चुस्तता, दक्षता र जर्उिरदातयत्वको सुतर्क्श्चतता गरररे्छ ।  

२८. जर्प्रतततर्धि र कमयचारीहरुबीचको सुसम्बन्िमा जोड र्दई सेवा प्रवाहमा तर्यलमतता, काययदक्षता र 
प्रभावकाररता हालसि गरररे्छ । 

अध्यक्ष महोदय,  

अब म आधथयक विय २०७७/०७८ को बजेट षवतर्योजर् र स्रोत व्यवस्थापर्को अरु्मार् प्रस्तुत गरे् अरु्मतत 
चाहन्छु ।  

२९. आधथयक विय २०७७/०७८ मा जम्मा  ५९ करोड ९७ िाख २० हजार ३ सय ४० रुपैंयाको बजेट प्रस्तुत 
गरेको छ । प्रस्तुत बजटेमध्ये  रे्पाि सरकारबाट प्राप्त हुरे् समार्ीकरर् अरु्दार्बाट ९ करोड ९८ िाख, 
रे्पाि सरकारबाट प्राप्त हुरे् सशतय अरु्दार्बाट रु २० करोड ८५ िाख र रे्पाि सरकारबाट प्राप्त हुरे् षवशेि 
अरु्दार्बाट रु १ करोड ब्यहोरररे्छ । प्रस्तुत बजेटमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुरे् षविीय समार्ीकरर् 
अरु्दार्बाट रु १ करोड २३ िाख ८४ हजार, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट राजश्व बाडँफाँड वापत प्राप्त हुरे् रु 
४२ िाख ४ हजार र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समपुरक अरु्दार् बापत प्राप्त हुरे् रु १ करोड समावेश गरेको 
छु । प्रस्तुत बजेट मध्ये र्पुग हुर् जारे् रु १७ करोड मध्ये ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको सक्ञ्चत कोिमा खचय 
र्भई बाँकी रहेको बजटेबापत जम्मा हुरे् रु ८ करोड, ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको आधथयक विय २०७७/०७८ को 
आन्तररक आम्दार्ी रु १ करोड र रे्पाि सरकारबाट सामाक्जक सुरक्षा भिा षवतरर्का िाधग प्राप्त हुरे् रु 
८ करोड बजेट अरु्मार् गरेको छु ।  

३०. अन्त्यमा, प्रस्तुत बजटे तयारीको लसिलसिमा अहोरात्र खटरु्हुरे् गाउँसभाका अध्यक्षज्यू, गाउँसभाका 
सम्पूर्य सदस्यज्यूहरु, षवियगत सलमततका सदस्यज्यूहरु, राष्ट्रसेवक कमयचारी सबैिाई हार्दयक िन्यवाद र्दर् 
चाहन्छु । प्रस्तुत बजेटको कायायन्वयर्मा पतर् षवगतमा झैं सम्बद्ि सबैको सहयोग रहरे्छ भन्रे् षवश्वास 
लिर् चाहन्छु ।  

ऋषिङ्ग र ऋषिङ्गबासीको जय होस । धन्त्यवाद ।  


