
 

 

 

 

 

 

 

 

दुह ुँ गाउुँपालिकाको छैट ुँ गाउुँसभामा उपाध्यक्ष श्री इश्वरी जोशीिे प्रस्तुत गर्ुु भएको  

आलथुक वरु् २०७७।०७८ को 
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आदरणीय यस गाउँ सभाका सभाध्यक्ष ज्य ूतथा सदस्य ज्यहूरु, 

दहु  ँगाउँपालिकाको उपाध्यक्षको हलैसयतिे आगामी आलथिक वर्ि २०७७।०७८ को बजेट प्रस्ततु गरररहदा 

राष्ट्रप्रलत समलपित भई लवलभन्न आन्दोिनहरुमा घाइते तथा वेपत्ता भएका नागररकहरु प्रलत सम्मान प्रकट 

गद ैत्यस्ता यगुान्तकारी नेततृ्वको भलुमका लनवािह गने लिखर व्यलित्वहरु प्रलत सम्मान व्यि गदिछु । साथै 

म राष्ट्रको िालग प्राणको आह लत गने सम्पणुि ज्ञात अज्ञात िहीदहरु प्रलत हालदिक श्रद्धान्जिी व्यि गनि 

चाहन्छु  । 

 दिेकै सदुरूपलिम उत्तरी भागमा रहकेो छुटै्ट पलहचान बनाउन सफि भएको यो दहु  ँगाउँपालिको आ.व. 

२०७७/०७८ को छैट  ँगाउँ सभाको बजेट तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनि पाउदा मिाई अत्यन्त खसुी एवं गवि 

महससु भएको छ । संघीय िोकतालन्िक गणतन्िात्मक िासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा लदगो िालन्त, 

सिुासन, लवकास र समलृद्धको आकांक्षा परूा गनि नेपािको संलवधान बमोलजम तीन वटै तहका सरकारहरु 

सञ्चािनमा आइसकेका छन ् । नेपािी जनतािे आफैिे लनमािण गरेको संलवधानको कायािन्वायनसँगै 

स्थानीय सरकारमा मलहिा, दलित,आलदबासी¸ जनाजाती तथा अल्पसंख्यक िगायतको अथिपणूि 

उपलस्थलतमा समावेिीतािाई प्रवर्द्िन गद ैसमाजका हरेक वगि, के्षि र समदुायको लवकास र समलृद्धमा टेवा 

परु् याउने कुरामा हामी लवश्वस्त छ  ँ। 

 लवश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको माहामारीबाट दहु  ँगाउँपालिका अछुतो रहन सक्दनै । यस 

माहामारीका कारण लवश्विे गलम्भर मानवीय र आलथिक संकटको सामना गनुि परेको छ । यस माहामारीका 

कारण दहु  ँगाउँपालिकाको समलृर्द्को यािामा पलन चनु ती थलपएको छ । यस लवसम पररलस्थलतमा जनताको 

जीवन रक्षा गने चनु ती त छदछै¸त्यसका बावजतु पलन लवकास लनमािणको कामिाई थप गलतिीि एवं 

चिायमान बनाउन ुजरुरी छ । हाम्रा समस्याहरु धेरै छन ्। स्रोत र साधन न्यनू रहकेो छ । उपिब्ध स्रोत र 

साधनबीच समलूचत तािमेि लमिाई न्यनू स्रोत साधनबाट अलधक समस्या समाधान गनुि चनु तीको रुपमा 

रहकेो छ । तथापी चनु तीिाई अवसरको रुपमा लिई लमतव्ययीता अपनाई स्रोत साधनको सदपुयोग गनि 

प्रलतबद्ध रहकेो कुरा सम्मालनत सभािाई लवश्वास लदिाउन चाहन्छु । 

           नेपािी भलूमको रक्षा र सीमा सरुक्षाको कायिमा दहु  ँगाउँपालिकाको सधै साथ र सहयोग रहने कुरा 

प्रलत लवश्वास लदिाउद ैकािापानी¸लिपिेुक र लिलम्पयाधरुा सलहतको लनिाना छाप लभि अंलकत नेपािको 

नक्सािाई नेपािको वास्तलवक लसमा कायम गरी नेपािको साबिभ म संसदिे सविसम्मलतिे पाररत 

गरेकोमा संघीय सरकारिाई हालदिक धन्यवाद ज्ञापन गनि चाहन्छु ।  

           आगामी आलथिक वर्िको बजेट कायािन्वयन गने क्रममा कोरोना माहामारीिे सजृना गने 

चनु तीिाई ध्यानमा राखी यसिाई पलन अवसरको रुपमा लिई योजना कायि अगाडी बढाइने छ । 



 

 

          बलस्तस्तर बाट योजनाहरुको छनोट भई वडा सलमलतको कायािियबाट प्राथलमकीकरण गरेर 

गाउँपालिकामा आइसके पलछ बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सलमलतिे प्राथलमकीकरण एवं औलचत्यको 

आधारमा योजनाहरु छनोट गरी कायिपालिकाबाट स्वीकृत गरी आज हामीिे गाउँसभामा प्रस्तुत गरेका 

छ  ँ। गत आ व देलखका क्रमागत योजना तथा कायिक्रमहरुिाई कायािन्वयन गनि लनरन्तरता लदएका छ  । 

सहभालगतामिूक योजना तजुिमा प्रलक्रया अविम्बन गरी गाउँपालिकाको आय, व्यय, योजना, नीलत तथा 

कायिक्रम एवं बजेट अर्ाढ १० गते लभि पेि गरी सक्न ुपने भन्ने प्रावधान बमोलजम आजको यस सभामा 

बजेट तथा कायिक्रम पेि गरेका छ  । यसमा व्यापक छिफि गरी पाररत गरेर आगामी आ. व. देलख 

कायािन्वयनको लदिामा जानेछ  । लवलभन्न कायिलवलध र लनयमाविीहरु कायिपालिकाबाट स्वीकृत भएका 

छन ् । यस दहु  ँ गाउँपालिकािे आगामी आ. व. का िालग लिएको नीलत तथा कायिक्रम यस भन्दा पवूि 

प्रस्ततु भैसकेको छ । 

चाि ुआ.व. २०७६/०७७ को यथाथि आय व्ययको अनमुोदन, आगामी आ.व. २०७७/०७८ को बजेट 

तथा कायिक्रमको अनमुालनत बालर्िक बजेट तथा कायिक्रम¸राजश्व र व्ययको अनमुान  स्वीकृत गनि सभामा 

पेि गरेको छु ।  

 प्राप्त अवसरको सदपुयोग र चनु लतहरुको सामना गद ैदहु  ँगाउँपालिका के्षिको भोलि र भलवष्ट्यको 

लवकासको खाकाको रुपमा प्रस्ततु आलथिक वर्ि २०७७/०७८ को बजेटका उद्दशे्यहरु यस प्रकार प्रस्ततु 

गरेको छु । 

 कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोलखमाबाट आम नागररकको जीवन रक्षा गने¸ 

 कोरोना भाइरसिे योजना कायािन्वयनमा पानि सक्ने प्रभाविाई मध्यनजर गरी थप कायिक्रम 
संचािन गने¸ 

 कृलर्मा आत्मलनभिरता बढाउन आधलुनक कृलर् व्यवसाय¸खाद्य सरुक्षा िगायतका कायिक्रमहरुमा 

जोड लदने̧  

 यवुाहरुका िालग रोजगारीका अवसरहरुको सजृना गने¸ 

 गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रणािीको लवकास गने¸ 

 वडा कायािियिाई सेवा प्रवाहको केन्रको रुपमा लवकलसत गने, 

 लदगो लवकासको अवधारणा अनरुुप लवकास पवूािधारको लनमािण गने, 

 आलथिक क्षेिमा िगानी माफि त जनताको आय आजिनमा सधुार गने, 

 सामालजक लवकासको माध्यमबाट समग्र लवकासको आधार तयार गने, 

 स्थानीय जनतामा पररवतिनको अनभुलूत गराउने । 



 

 

उल्िेलखत उद्दशे्यहरु हालसि गनिका िालग यस बजेटका प्राथलमकताहरु दहेायबमोलजम  लनधािरण गरेको 

छुुः 

 “स्वच्छ दहु ँ̧ सनु्दर दहु ँ̧ समरृ्द् दहु ”ँ को मिु नारािाई साथिक तलु्याउने¸ 

 सडक एवं पवुािधार सम्बन्धी आयोजना समयमा गणुस्तरीय ढंगिे सम्पन्न गनि जोड लदएको छ¸ 

 गररबी र माहामारीबाट आक्रान्त नागररकहरुका िालग राहतका कायिक्रमहरु ल्याइएको छ¸ 

 वैदलेिक रोजगारबाट फलकि एका यवुाहरुका िालग रोजगारमिूक कायिक्रमहरु ल्याइएको छ¸ 

 स्थानीय सीप¸श्रोत र साधनका आधारमा िघ ुउद्योगहरुको प्रवर्द्िन गरी स्वरोजगारी माफि त आय 

आजिन वलृर्द् गने लक्रयाकिापहरुिाई प्राथलमकता लदइएको छ¸ 

 स्वास््य¸लिक्षा एवं मानव लवकास सचूकाङ्कमा पछाडी परेका वगिहरुको उत्थानका िालग लविेर् 
कायिक्रम संचािन गररने छ¸  

 कृलर्, पि ुतथा सहकारीका माध्यामद्वारा उत्पादनमा वलृद्ध र आय आजिनका कायिक्रममा जोड 

लदएको छ, 

 लिक्षा, स्वास््य खानेपानी, सरसफाइ िगायतका क्षेिको लवकासमा जोड लदएको छ,¸ 

 िैङ्लगक समानता तथा सामालजक समावेिीकरणमा जोड लदएको छ¸ 

 बािमैिी र वातावरणमैिी स्थानीय िासन प्रवर्द्िनमा जोड लदएको छ, 

 गाउँपालिकार्द्ारा संचािन गररएको उपाध्यक्ष यवुा स्वरोजगार कायिक्रमको लनरन्तरता लदएको छ¸ 

 किा¸सालहत्य र संस्कृलतको संरक्षणका िालग लविेर् कायिक्रमहरुमा जोड लदएको छ¸ 

 अब म दहु  ँगाउँपालिकाको लयनै उद्दशे्य तथा प्राथलमकतामा आधाररत रही तयार गररएको आलथिक 

वर्ि २०७७/०७८ को वालर्िक बजेट तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनि चाहन्छु । 

सभाध्यक्ष महोदय,   

स्थानीय सरकारको अवधारण, लवकेलन्रकरणको मिु ममििाई आत्मसाथ गद ै यो बजेट तथा कायिक्रम 

लनमाणि गररएको छ । बजेटको सीलमतता एवं आवश्यकताको अलसलमततािाई लवचार गरी प्राथलमकता 

प्राप्त योजनाहरुमा बजेट लवलनयोजन गररएको छ । गाउँपालिका लभि थपैु्र समस्या र चनु लतहरु छन । 

बाढी,पलहरो¸भ-ुक्षय¸ढि लनकास आलद समस्याहरु हामी साम ुछन ्। गाउँपालिकाको गरुुयोजना लनमािण 

गररसलकएकोिे त्यसिाई आधारमालन योजना लनमािण गररएको छ । चाि ुआ. व. दलेख नै िेखा लहसाब 

राख्ने SUTRA सफ्टवेयरको प्रयोग गररसलकएको छ । लवलभन्न प्रकारका सफ्टवेयरहरु खररद गरी कागज 

लवलहन प्रणािीको सरुुवात गररने छ । लवलभन्न दात ृ संस्थाहरुसंग समन्वय गरी कामकाज गनिका िालग 



 

 

रकम लवलनयोजन गररएको छ । कायाििय भवन लनमािणका िालग जग्गा प्राप्त भैसकेकोिे बोिपिको प्रकृया 

अलन्तम चरणमा रहकेो छ । चाि ुआ. व. मा नै उि कायिको सम्झ ता गरी कायि प्रारम्भ गररने छ । सो का 

िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । पयिटन प्रवर्द्िनका िालग लहलकिा लिर्द्टोपी सडकको लनमािण कायिको 

कायि प्रारम्भ गररएको छ । थि लसलिङच रा बह उद्दिेीय झो प ुको लनमािण कायि भइरहकेो छ । आगामी 

आ. व. मा उि कायि सम्पन्न गररने छ । गाउँपालिकािे प्रारम्भ गरेको “कक्षा कोठामा लिक्षक 

लवद्याियमा अलभभावक”¸”स्वच्छ दहु ,ँ सनु्दर दहु ,ँ समरृ्द् दहु ”ँ को नारािाई साथिक बनाउने 

अलभयान¸उपाध्यक्ष यवुा स्वरोजगार कायिक्रम¸वडा अध्यक्ष टोि सधुार कायिक्रम¸गाउँपालिका अध्यक्ष 

सडक योजना कायिक्रमिाई लनरन्तरता लदइएको छ । 

 

   कृलर्, लसंचाई, स्वास््य, लिक्षा, सडक, खानेपानी िगायत अन्य के्षिमा अपेक्षा गरे अनसुार 

रकम लवलनयोजन गनि सलकएको छैन । तुिनात्मक रुपमा आन्तररक आय उठ्न नसक्दा माग अनसुार बजेट 

लवलनयोजन गनि सलकएको छैन । गाउँबासीका माग र स्रोत साधन को क्षमता बीच सन्तिुन कायम गनि 

कलठन भएको छ । वडा सलमलतबाट प्राथलमकता भई आएका योजनाहरुिाई गाउँपालिकाको क्षमता हरेी 

समेट्ने प्रयास गरेका छौं ।  

 सबै करदाताहरुिाई करको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । मैिे लतरेको कर मेरै गाउँको लवकास का 

िालग नै हो भन्ने भावनाको लवकास ह न ुजरुरी छ ।  

सभाध्यक्ष महोदय,  

संसदिीय अभ्यास अनरुुप हामीिे कायि संचािन गनुि पने¸लनणिय गनुि पने भएको ह दा सरुुको अवस्थामा 

यो प्रकृया न िो नै रह्यो । स्थानीय तहिे सरकारको मलु्य र मान्यता अनरुुप काम गनुि पने भएकोिे धेरै 

जसो जनताका माग परूा गनि सलकएको छैन । हामीिे गत वर्ि सम्म अधरुा योजनाहरुिाई यस वर्ि पलन 

लनरन्तरता लदएका छ  । पवूािधार लवकासिे माि लवकासको वहृत अवधारणािाई समेट्न सक्दनै । पवूािधार 

लवकाससँगै आलथिक लवकास, सामालजक लवकास, वातावरण तथा लवपद ् व्यवस्थापन, संस्थागत सधुार, 

सिुासन जस्ता लवलवध के्षिको सन्तलुित लवकासिे नै समग्र लवकासिाई समेट्दछ । तसथि लयनै क्षेिको 

लवकासको िालग बजेटको व्यवस्था गररएको छ । सडक स यि बलत्तको िालग स्थानीय टोि लवकास संस्था, 

उपभोिा सलमलत, सामदुायीक संस्था आलदिे माग गरेमा सोका िालग संघ र प्रदेि सरकारसंग आवश्यक 

बजेटका िालग पहि गररने छ । लिक्षा, स्वास््य, कृलर्, खेिकुद लवपद व्यवस्थापन, ममित संभारका िालग 

पलन रकम बाडँफाडँ गररएको छ ।  

 



 

 

सभाध्यक्ष महोदय,   

अब म आगामी आ.व. २०७७/०७८ का िालग श्रोतको अनमुान तथा त्यसका माध्यम एवं लवलनयोलजत 

बजेटका बारेमा प्रकाि पानि चाहन्छु । आगामी आ.व. २०७७/०७८ को कुि बजेट ३२ करोड ३० िाख 

९१ हजार ९३० प्रस्ताव गनि चाहन्छु । उि रकम संघीय लवत्तीय समालनकरणबाट रु. ८ करोड ८४ 

िाख¸संघीय सिति अनदुानबाट रु. १२ करोड ६१ िाख¸संघीय राजश्व बाडफाड बाट रु. ४ करोड ८६ 

िाख २३ हजार ९३०¸ प्रदिे लवत्तीय समालनकरणबाट ६८ िाख ९४ हजार¸प्रदेि सवारी साधन करबाट 

रु. १४ िाख ७४ हजार¸ आन्तररक आम्दानीबाट रु. १ करोड १० िाख¸ संघ समपरुक अनदुान १ करोड 

६६ िाख ५० हजार¸ संघ लविेर् अनदुान ९० िाख¸प्रदिे समपरुक अनदुान ८० िाख ५० हजार¸प्रदिे 

लविेर् अनदुान ६९ िाख प्राप्त ह ने प्रस्ताव गरेको छु । 

यसै गरी खचि तफि  चाि ुखचि रु. १८ करोड ७५ िाख ५ हजार ९ सय ३० र पलुजगत खचि रु. १५ करोड 

२२ िाख ३६ हजार खचि ह ने प्रस्ताव गरको छु जुन चाि ुखचि ५५ प्रलतित र पलुजगत खचि ४५ प्रलतित 

दलेखन्छ । 

 

उपरोि बमोलजमको रकम मध्येबाट संघ लवत्तीय समालनकरण¸ राजश्व बाँडफाँड¸ प्रदिे लवत्तीय 

समालनकरण¸ प्रदेि सवारी कर¸आन्तररक आम्दानी र संघको रोयल्टीको लवर्यगत के्षिको बाँडफाँड पलछ 

सभामा छिफि भए पिात जानकारी गराइने छ । 

 

 आगामी आ.व. २०७७/०७८ का िालग प्रस्ताव गररएका योजना तथा कायिक्रम¸राजश्व र व्ययको 

अनमुान एवं २०७७ जेष्ठ मसान्त सम्मको आम्दानी र खचि रकमको लववरण अनसुचूीमा उल्िेख गररएको 

छ । आलथिक ऐन र लवलनयोजन ऐन यसै साथ संिग्न गरेको छु । 

अन्तमा, बजेट, नीलत तथा कायिक्रम तजुिमा प्रलक्रयामा सहयोग गनुिह ने सम्पणूि पदालधकारी, कमिचारी 

लमिहरु, राजनीलतक दिका प्रलतलनलधहरु,  मलहिा, दलित, आलदबासी जनजाती, जेष्ठ नागररक, अिि 

अपांग िगायत सबै गाउँबासीहरुिाई हालदिक धन्यवाद लदन चाहन्छु । यस गाउँपालिकािे थािनी गरेको 

लवकास लनमािणका कायिहरुमा दहु बँासी सबैको सकारात्मक सहयोग ह नेछ भन्ने अपेक्षा गद ै सभाध्यक्ष 

ज्यकूो अनमुलतिे आ.व. २०७७/०७८ को यो बजेट तथा कायिक्रम मालथ छिफि तथा स्वीकृतीका 

िालग टेबिु गदिछु । 

 

धन्यवाद । 


