
आदरणीय गाउँ सभाका सद�य�यूह�, 

 नेपाल� जनताको ऐ�तहा�सक जन आ�दोलन तथा श�हदको �याग र ब�लदानबाट �था�पत नपेालको 

सं�वधान, 2072 अनसुार हामीलाइ� �ा� त अ�धकारको प�र�ध�भ� र�ह जनताको सेवा गद� श�हदको सपना साकार 

पान�महान उदे�यका साथ हामी आज यस गाउँपा�लको सम� �वकाशका ला�ग उ�भएका छ� । यस 

गाउँपा�लकाका जनताको इ�छा आका�ांह�को प�रपू�त� गद� बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको सम� �वकासलाई अिघ 

बढाउँदै लैजान े�ण अन�ुप आज आ.व. २०७६/०७७ को बजेट यस सभामा ��ततु गन� गैरहेका छ�। यहाँका 

जनताको उ�कृ� इ�छा र आकां�ालाई �मरण गद� यस बंगलाचलु� गाउँपा�लकाका जनताको भ�व� यलाई 

उ�जवल बनाउँदै आ�थ�क संब�ृी र �वकासका योजनालाई अिघ बढाउन ु हा�ो कत��य हो । ��येक टोलका 

जनतालाई �वकासमा सहभागी बनाउने उ�े� यले संिघय सरकारको नी�त अनसुार यस गाउँपा�लकाका �नण�य 

बमोिजम तलैदेिख योजना छनौट हुँदै आएका छन । यसर� छनोट भई आएका योजना तथा काय��मह�मा 

�व�भ� �वषयगत स�म�तका साथै बजेट तथा काय��म तजु�मा स�म�त हदैु गाउँपा�लकाबाट �यापक छलफल र 

अ�तर��या गर� गाउँपा�लकालाई �नधा��रत �स�ल� �भ� रह� यस अिघ ��ततु भएको नी�त तथा काय��मलाई 

साथ�क र साकार पान� उ�े� य अन�ुप यो बजेट ��ततु गन� गइरहेको छु।  

 यस ग�रमायम सभामा देश र जनता��त सम�प�त रह� आ�नो जीवन ब�लदान गनु�हनेु स�पूण� �ात अ�ात 

वीर स�हदह� ��त भावपणू� �दा�जल� अप�ण गद�छु ।  

 बंगलाचलु� गाउँपा�लका दाङ िज�लाको �वकट भ-ूधरातल भएको �पछ�डएको गाउँपा�लकाको �पमा 

प�रिचत छ । अव हामी सबै �म�ल यसलाई देशकै उ�कृ� गाउँपा�लकाको�पमा �वकास गनु�पन� देिख�छ। हरेक 

�थानले �ाकृ�तक स�भावना बोकेको ह�ुछ मानवले �यो स�भावनालाई िच� खो�न ुपद�छ भ�े भनाईलाई साथ�क 

पान� हामीले पय�टन �वकास, कृ�ष तथा पशपुालन तफ�  �यान �दएमा हामी यस गाउँपा�लकाको सम� �वकास गन� 

स�नेछौ भ�े �व�ास �लएको छु । 

 

आदरणीय सभासद�यू, 

 नेपालको सं�वधानलाई काया��वयन गन� �ममा यस बंगलाचलु� गाउँपा�लकामा बसोबास गन� जनताको 

भ�व� यलाई उ�वल बनाउन, �वकास �नमा�णको सहभा�गतामा अ�सर गराउन समाजमा सशुासन सामािजक �याय र 

स� भाव कायम गराउन हामी सबै एकताब� भएर अिघ ब� ने बेला आएको छ ।  

 

आदरणीय सभासद�यू, 

 बंगलाचलु� गाउँपा�लकालाई स�ब�ृ बनाउनका ला�ग यहाका जनताको सेवालाई �ाथ�मकतामा राखी हा�ा 

सबै ��याकलापह�लाई �यसतफ�  केि��त गनु� हा�ो मू�य कत��य हनेुछ ।  

 

आदरणीय सभासद�यू, 

 आ�थ�क वष� २०७६/०७७ को वा�ष�क नी�त तथा काय��मलाई गाउँपा�लकाको �वकासको मू�य 

आधारवष�को �पमा घोषणा गद� �म�त २०७६/०३/०३ गते यस सभामा ��ततु नी�त तथा काय��मलाई मू�य 

माग�दश�नका �पमा �लई सोह� �दशाउ�मखु बजेट �नमा�ण गरेको छु । बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको पाँचौ गाउँ 



 
 

 

सभामा आ.व. २०७६/०७७ को बजेट तथा काय��म गाउँपा�लकाकोउपा�य�को है�सयतमा यो स�मा�नत 

सभामा ��ततु गन� पाउँदा मलाई गौरवको अनभु�ुत भएको छ।  

आदरणीय सभासद�यू, 

 अव म�थम गाँउसभाबाट आ.व. २०७५/०७६ का ला�ग ��ततु बजेट तथा काय��मको मू�य मू�य 

�यास तथा ��याकलापको स�म�ा ��ततु गन� चाह�छु । 

 

आदरणीय सभासद�यू, 

 अव म यस सभामा बजेटको साराशं  ��ततु गन� अनमु�त चाह�छु । 

 

 

आदरणीय सभासद�यू, 

अव म �े�गत �यय अनमुानको �ववरण पेश गन� चाह�छु । 

 

सडक यातायात �े�ः- 

यस गाउँपा�लका भौगो�लक ��ीले �वकट तथा अ�वक�सत सडक यातायात रहेको �यहोरा मा�थनै ��ततु 

ग�रस�कएको छ । यस �वकटतालाई म�यनजर गद� आगामी ५ वष��भ� हरेक जनताले ३० �मनेट पैदल या�ा 

गर� सवार� साधन च�न पाउने स�ुवधा अन�ुप ��येक वडालाई गाउँपा�लकाको के��सँग �नय�मत सवार� 

आवागमन हनेु �यव�था �मलाउन ेउ�े�यले आव�यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु।  

 

खानेपानीः- 

यस गाउँपा�लकाका सबै जनतालाई ५ वष��भ� �व�छ �पउन े पानीको धारा घर घरमा प�ु याउने ल�य 

अन�ुप आव�यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु। यस गाउँपा�लकाका पहाडी ब�तीह� मा�थ र पा�नका महुान तल 

भएका कारण �ल�ट खानेपानी योजनाह�लाई �ाथ�मकता साथ आव�यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

 

�संचाईः- 

यस गाउँपा�लकाको दै�नक िज�वकोपाज�न गन� �यवसाय नै कृ�ष भएकोले भौगो�लक �बकटताका कारण 

खे�तयो�य ज�मनको �े�फल कम भएप�न �संचाईका साना साना मागह�लाई स�बोधन गद� उपय�ु �संचाई ��व�ध 

आकासे पानी संकलन समेतका ला�ग आव�यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

पय�टनः- 

यस गाउँपा�लकाको म�ुय आय�ोत नै पय�टन �बध�नलाईलाई �लइएकोले पय�टकको आवागमन बढाउन 

आकष�क �याकेजका �पमा अगा��नक कृ�ष उ�पादनलाई �ाथ�मकता �दई पय�टन �बध�नमा जोड �दन बंगलाचलु� 

पय�टन पूवा�धार, पय�ट�कय तथा धा�म�क �थलह� गढ�लेख, �धम�धमे लेख आ�द ज�ता पय�ट�कय �थलह�को 

पूवा�धार �वकासका ला�ग आव�यक रकम �व�नयोजन गरेको छु ।  

 

�व�तुः- 



 
 

 

�वकट पहाडी ब�ती भएका कारण यस गाउँप�लकाका धेरै ब�तीह� �व�तु सेवाबाट बि�चत रह� 

अ�यारोमै ब�न बा�य रहेको मम�लाई ��ीगत गर� आगमी ५ वष��भ� गाउँप�लकालाई उ�यालोमा प�रणत गन� 

ल�य अन�ुप आगामी आ.व. मा�व�भ� ब�तीमा �व�तु �व�तारका ला�ग आव�यक रकम �व�नयोजन गरेको छु।  

 

िश�ाः- 

गाउँपा�लका �भ�का हरेक बालबा�लका �व�ालय जान पाउने तथा स�ुवधाय�ु �व�ालयमा प�न पाउने 

अ�धकारलाई ���गत गर� गणु�त�रय िश�ा �दान गन� उ�े�यले �व�ालय भौ�तक शैि�क सधुारका ला�ग 

आव�यक�व�नयोजन गरेको छु।  

 

�वा��य तथा सरसफाईः- 

�व�थ तन �व�छ मन भ�े भनाईलाई मनन ्गद� गाउँपा�लकाका सबै जनतालाई आधारभतु �वा��य सेवा 

उपल�ध गराउने उ�े�य अन�ुप �वा��य चौक� नभएका वडामा आधारभतु �वा��य सेवा �वाह, गाउँपा�लका 

के��मा आयवु�द �वा��य के�� संचालन तथा �नय�मत �वा��य तथा सरसफाई काय��म संचालनका ला�ग 

आव�यक रकम �व�नयोजन गरेको छु ।  

 

कृ�ष, सहकार� तथा पश ु�वकासः- 

यस गाउँपा�लका अ�धकांश जनताको म�ुय पेशा नै कृ�ष रहेकोले गाउँपा�लकाको संब�ृीलाई कृ�ष तथा 

पशपुालनसँग जो�दै सहकार� माफ� त कृ�ष र पश ु�वकासलाई म�ुय ��य �दन आगामी आ.व. मा अगा��नक कृ�ष 

�े� पकेट काय��म, �यवसा�यक तरकार� तथा फलफूल खेती, उ�तजातको पशपंुछ� पालन र कृ�ष तथा 

पशहु�को हाटबजार �यव�थापन काय��म समेतका ला�ग आव�यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु ।  

 

वन, वातावारण तथा मू-संर�णः- 

गाउँपा�लका �े��भ� जै�वक �व�वधता संर�ण, सामदुा�यक तथा सरकार� वन �यव�थापन तथा जलाधार 

संर�ण, न�दनालाबाट बगेर गइरहेको �ाकृ�तक �ोत साधन संर�ण, भ-ू�य �नय��ण तथा �ाकृ�तक �ोत 

�यव�थापन समेतका ला�ग �व�भ� कोषह�को �थापना तथा काय��म संचालन गन� आव�यक बजेट �व�नयोजन 

गरेको छु ।  

 

यूवा तथा खेलकुदः- 

यवुाह�लाई खेलकुदमा आक�ष�त गन� उ�े�यले खेलकुद मैदान �नमा�ण तथा सधुार, गाउँपा�लका �त�रय 

खेलकुद काय��म आयोजना समेतका ला�ग आव�यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु ।  

�वपद �यव�थापनः- 

�ाकृ�तक �कोपको कारण आइपन� �वपदलाई �यू�नकरण गन� तथा �कोपबाट �भा�वत प�रवारलाई 

त�काल राहत �दने उ�े�यले �कोप �यव�थापन कोष समेत �थापनाका ला�ग आव�यक बजेट �व�नयोजन गरेको 

छु ।  

 



 
 

 

लि�त वग�ः- 

नेपालको सं�वधान बमोिजम लि�त वग�को �यि��व �वकास तथा जीवन �तर मा�थ उठाउन उ�नह�लाई 

आ�म�नभ�र बनाउन द�लत, जनजाती, �पछ�डएको �े�, म�हला तथा बालबा�लका, जे� नाग�रक, अपा� तथा 

अश�ह�लाई ��य� फाइदा प�ुने काय��म र �दघ�काल�न कोष �यव�थापनका ला�ग आव�यक बजेट �व�नयोजन 

गरेको छु ।  

 

सामािजक सरु�ाः- 

नेपाल सरकारको केि��य काय��म अनसुार जे� नाग�रक, एकल म�हला, अपा� तथा असाहय 

बालबा�लकालाई सामािजक सरु�ा भ�ा �दान गन� आव�यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु ।  

 

�बध�ना�क काय��मः- 

जन ��त�न�धह� र काया�लयमा काय�रत कम�चार�ह�को �यि��व तथा सीप �वकास गन� एवं काया�लयको 

सूचना शाखा �यव�थापन गन�, रा��य तथा अ�तराि� �य �दवसमा काय��म आयोजना समेतका ला�ग आव�यक 

बजेट �व�नयोजन गरेको छु।  

 

सूचना तथा संचारः- 

गाउँपा�लकाका जनताले ससुिुचत हनु पाउने हकलाई ��ीगत गद� सबै �थानमा मोबाइल टे�लफोन सेवाको 

पहुँच तथा एफ.एम. रे�डयो संचालन गन� स�बि�धत �नकायलाई �यानाकष�ण गराउन े रगाउँपा�लका, सबै वडा 

काया�लयह�लाई इ�टरनेट सेवाको पहुँच उपल�ध गराई सूचना शाखा �यव�थापन गन� आव�यक रकम �व�नयोजन 

गरेको छु ।  

 

आदरणीय सद�य�यू 

 अव म मा�थ उि�लिखत �ययलाई आव�यक रकम �यव�था गन� अनमुा�नत आय िशष�कह�को �ववरण 

��ततु गन� अनमुती चाह�छु ।  

  

आदरणीय सद�य�यू 

 ग�रबी, बेरोजगार�, भौ�तक �वकासबाट हामी पी�डत छ� । �स�मत �ोत साधन, अ�स�मत हा�ा 

आव�यकताह� छन । हा�ो आव�यकताह�लाई परुा गन�को ला�ग हा�ो सहलगानीको आधारमा �ोत साधन 

प�रचालन गन� ज�र� छ । यसका ला�ग तपाई हा�ो काँधमा आएको िज�मेवार� परुा गन�को ला�ग हामीले अथक 

मेहनतका साथ योगदान �दन ज�र� छ । यस बजेटबाट जनचाहना अन�ुप स�बोधन हनु नसकेका कुराह�लाई 

आउँदा �दनह�मा समावेश गद� ल�गने �व�ास �लएको छु । 

 

आदरणीय सद�य�यू 

 सम� बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको पूवा�धार �वकास र सशुासन संचालन गन�को ला�ग यहाँह�को पूण� 

सहयोग रहेनछ भनी मैले �व� वास �लएको छु । 



 
 

 

        ध�यवाद, अ�भबादन, नम�कार........... 

  

 




