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गाउँसभाका आदरणीय अध्य�ज्य,ू 

गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु, 

 
1. को�भड-१९ नामको कोरोना भाइरसका कारण �वश्वव्यापी महामार�ले �सजर्ना गरेको 

चनुौतीपणूर् प�रस्थ�त र बन्दाबन्द� बीच आज नेपालको सं�वधान बमोिजम ग�ठत स्थानीय 

सरकारको तफर् बाट आ�थर्क बषर् २०७७/७८ को बजेट यस सम्मा�नत सभा सम� पेश 

गदर्छु।  

2. यस महत्वपणूर् अवसरमा म सवर्प्रथम राष्ट्र�हत, लोकतन्त्र र अग्रगामी प�रवतर्नका ला�ग 

नेपाल� जनताले पटक-पटक गद� आएका ऐ�तहा�सक जन-आन्दोलन, सशस्त्र सङघषर्, त्याग 

र ब�लदानको गौरवपणूर् इ�तहासलाई स्मरण एवं शह�दहरु तथा बेप�ा र पी�डत 

नाग�रकहरु प्र�त स्थानीय सरकारको तफर् बाट हा�दर्क सम्मान व्यक्त गनर् चाहान्छु । 

3. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीचको सहका�रता, सहअिस्तत्व र समन्वय लाई प्रवदर्न गद� 

जनसहभा�गता, उ�रदा�यत्व, पारद�शर्ता स�ुनिश्चत गर� सलुभ र गुणस्तर�य सेवा प्रवाह 

गर� �सहंदरवार गाउँम ै आएको अनभु�ूत जनतालाई �दनपुन� अवसर, दा�यत्व र चनुौती 

हामी माझं आएको छ ।  

4. आगामी आ�थर्क वषर्को बजेट तजुर्मा गदार् मलेै यो वषर् सम्म हा�सल भएका उपलिव्धहरु 

संस्थागत गद� जनप्र�त�नधमलूक लोकतािन्त्रक पद्ध�तबाट नेपाल� नाग�रकले खोजेको 

सेवा, चाहेको �वकास र प�रकल्पना गरेको समतामलूक समाजको �नमार्ण गन� प्रणाल�बाट 

�नद��शत हँुदै समाजवाद उन्मखु उदयमान गाउँपा�लकाको  रुपमा स्था�पत गनर् यो बजेट 

केिन्द्रत गरेको छु ।  

5. बजेट तजुर्मा गदार् मलेै मलूत: नेपालको सं�वधान र काननूहरु, नेपाल सरकार तथा प्रदेश 

सरकारको नी�त, कायर्क्रम तथा बजेट वक्तव्य, �व�नयोजन �वधेयक, २०७७ को �सद्धान्त र 

प्राथ�मकता, गाउँपा�लका �न�मर्त �व�वध काननुहरु, गाउँकायर्पा�लकाका �नणर्यहरु तथा द�गो 



�वकास ल�यलाई मखु्य आधार बनाएको छु । साथ,ै �व�भन्न �ेत्रका सरोकारवालाबाट प्राप्त 

हुन आएका महत्वपणूर् सझुावलाई समेत बजेट �नमार्ण गदार् �वशषे ध्यान �दएकोछु । 

6. स्थानीय सरकारको आन्त�रक स्रोत, नेपाल सरकार  र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्त�रत 

अनदुान तथा राजस्व वाँडफाँडलाई मलु आधार मानी यो बजेट तथा कायर्क्रम तजुर्मा 

गरेको छु । साथ ैयस बजेटमा गाउँपा�लकाको आफ्नो �ेत्रा�धकार�भत्र कर तथा गरै कर 

राजस्व प�रचालन र व्यवस्थापनलाई प्राथ�मकतामा राखेको छु ।  

7. अनतु्पादक तथा अनावश्यक खचर् घटाउने, पुँजीगत बजेटको अंश बढाउने र चाल ुखचर्मा 

�मतव्य�यता ल्याउने गर� बजेट प्रस्ताव गरेको छु । साथ ै कायर्क्रमको छनौट, साधन 

स्रोतको बाँडफाँट र �व�नयोजनमा दे�खने दोहोरोपनलाई न्यनूीकरण गनर् प्रशास�नक तथा 

प्रा�व�धक �मता, स्रोत तथा �व�नयोजनका वीचमा सन्तुलन कायम हुने गर� स्रोत 

व्यवस्थापन गन� व्यवस्था �मलाएकोछु । 

8.  समाजवाद उन्मखु अथर्तन्त्रको �नमार्ण, प�रपरूक काननु तजुर्मा, भौ�तक पवूार्धारको 

�नमार्ण र व्यवस्थापन, आन्त�रक स्रोतको आधार �वस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्व बदृ्�ध, 

आयोजनाको प्राथ�मक�करण, असल शासन प्रवदर्न र अन्तरसरकार� समन्वय हाम्रो सरकारको 

प्रमखु चनुौती रहेका छन ्।                                  

सभाका अध्य�ज्य,ू 

सभाका सदस्यज्यहूरु,  

9. अव म आगामी आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को वजेटका उद्देश्य तथा प्राथ�मकता प्रस्ततु गन� 

अनमु�त चाहन्छु । बजेटका उद्देश्य �नम्न अनसुार रहेका छन ्: 

1) कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम,�नयन्त्रण र उपचारको प्रभावकार� व्यवस्थापन गनुर्, 

संकटग्रस्त अथर्तन्त्रलाई चलायमान र ग�तशील बनाउन,ु 

2) जनसहभा�गता,उ�रदा�यत्व,पारद�शर्ता स�ुनिश्चत गर� सलुभ र गुणस्तर�य सेवा प्रदान 

गनुर्, 

3) लोकतन्त्रका लाभहरुको समानपुा�तक, समावेशी र न्यायो�चत �वतरण गनुर्, 



4) काननुी राज्य र �दगो �वकासको अवधारणाअनरुुप समाजवाद उन्मखु संघीय 

लोकतािन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाल�लाई स्थानीय तहदे�ख न ैसदुृढ�करण गनुर्, 

5) स्थानीय नेततृ्वको �वकास गद� स्थानीय शासन पद्ध�तलाई सदुृढ गनुर्, 

6) स्थानीय तहमा �वधा�यक�, कायर्का�रणी र न्या�यक अभ्यासलाई संस्थागत गनुर् । 

 

10. आगामी आ�थर्क वषर्को बजेटमा देहायका �ेत्रमा लगानीलाई उच्च प्राथ�मकता �दएको छु। 

1) को�भड-१९ को महामार�बाट जनताको जीवन र�ा गर� जनजीवनलाई सरु��त र 

सहज बनाई सरु��त रा� क्वारेिन्टन एवं आइसोलेसन व्यवस्थापन, अत्यावश्यक 

औष�ध, स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरणको उपलब्धता, प�र�णको दायरा �वस्तार र 

उपचारको व्यवस्था �मलाउने, 

2) सडक तथा झोलङु्गे पलु,  �सचंाई,  भवन तथा शहर� �वकास,  उजार्, लघ ुतथा साना 

जल�वधतु, सञ्चार �ेत्रको �वकास माफर् त पवूार्धार �वकास, 

3) कृ�ष, पयर्टन, उद्योग तथा वा�णज्य, सहकार�, �व�ीय �ेत्रको �वकास माफर् त आ�थर्क 

�वकास , 

4) �श�ा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृ�त प्रबधर्न, लङै्�गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरणको �वकास माफर् त सामािजक �वकास, 

5) वन, वातावरण तथा �वपद् व्यवस्थापन, र  

6) सशुासन तथा संस्थागत �वकास  

सभाका अध्य� महोदय, 

सभाका सदस्यज्यहूरु, 

   अव म चाल ुआ�थर्क वषर् २०७६/७७ को आय व्ययको यथाथर् िस्थ�त प्रस्ततु गनर् 

चाहन्छु । 



11. चाल ुआ�थर्क वषर्मा रु २४ लाख पचपन्न हजार पाँच सय राजस्व प�रचालन हुने अनमुान 

रहेकोमा चाल ुआ�थर्क वषर्को ज्येष्ठ मसान्त सम्म रु १२ लाख २६ हजार २ सय ४३ 

रुपयैा राजस्व संकलन भएको छ । त्यसगैर� चाल ुआ�थर्क वषर्को जेष्ठ मसान्तसम्म 

नेपाल सरकारबाट �व�ीय समानीकरण अनदुान बापत रु ५ करोड १६ लाख संघीय राजस्व 

वाँडफाँड बापत रु २ करोड ६४ लाख ५४ हजार ९ सय ८९ रुपयैा प्राप्त भएको छ । त्यस्तै 

प्रदेश �व��य समानीकरण अनदुानवापत रु १ करोड २० लाख ६८ हजार आय प्राप्त भएको 

छ । प्रदेश राजस्व बाँडफाँड बाट प्राप्त हुने आय ज्येष्ठ मसान्त सम्म प्राप्त हुन आएको 

छैन । 

12. चाल ुआ�थर्क वषर्को सशतर् अनदुान तफर्  रु ६ करोड ५८ लाख ५७ हजार रुपयैा प्राप्त 

भएको छ। त्यस्तै सामािजक सरु�ा भ�ा बापत रु ३ करोड ६१ लाख ४ हजार ८ सय 

रुपयैा प्राप्त भएको छ ।  

13. चाल ुआ�थर्क वषर्को ज्येष्ठ मसान्त सम्म चाल ुखचर् रु १० करोड ४९ लाख ३२ हजार ८ 

सय २२ रुपयैा तथा पूँजीगत खचर् रु ३ करोड ८० लाख ११ हजार ५ सय २९ गर� जम्मा 

रु १४ करोड २९ लाख ४४ हजार ३ सय ५० रुपयैा व्यय भएको छ । आ�थर्क वषर् 

२०७५/७६ को राजस्व र व्ययको यथाथर् �ववरण , आ�थर्क वषर् २०७६/७७ को ज्येष्ठ 

मसान्त सम्मको आय तथा व्यय �ववरण र आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को अनमुा�नत 

आयव्ययको �ववरण अनसुचूीहरुमा उल्लेख गरेको छु ।  

सभाध्य� महोदय, 

सभाका सदस्य ज्यहूरु, 

 अब म �ेत्रगत रुपमा आगामी वषर् २०७७/७८ को बजेट तथा कायर्क्रम प्रस्ततु गनर् 

चाहन्छु । 

  



सडक पवूार्धार  

14. भौगो�लक आवद्धता कायम गनर्, कृ�ष तथा उद्योग व्यवसायको �वकास गनर्, जनजीवन 

सहज गनर् र उच्च आ�थर्क वदृ्�ध हा�सल गनर् सघाउ पगु्ने गर� नया ँसडक �नमार्ण तथा 

�नमार्ण सम्पन्न सडकको स्तरोन्नती कायर्का ला�ग उल्लेख्य रुपमा बजेट �व�नयोजन 

गरेको छु ।  

 

15. खानेपानी तथा सरसफाई  

16. आधारभतु खानेपानी नपगेुको गाउँवस्तीमा खानेपानी पयुार्उने कायर्क्रमलाई �नरन्तरता 

�दएको छु । "एक घर एक धारा" कायर्क्रमलाई कायार्न्वयन गनर् दधुपोखर� वहृद खानेपानी 

योजनाको काम शरुुवात गनर्का ला�ग �वस्ततृ अध्ययन प्र�तवेदन तयार गर� यस ैआ.व.मा 

बोलपत्र आह्वान माफर् त कायार्न्वयनमा लाने व्यवस्था �मलाएको छु ।  

17. गाउँपा�लकामा संचालन भएका �व�भन्न खानेपानी योजनाको ममर्त सम्भार एवं तत्का�लन 

आवश्यकता परुा गनुर्पन� खानेपानी योजना संचालनका ला�ग रु २० लाख वजेट 

�व�नयोजन गरेको छु ।  

18.  गाउँपा�लकाका प्रत्येक वडाहरुमा पणूर् सरसफाई कायर्क्रमका ला�ग रु ५ लाख बजेट 

व्यवस्था गरेको छु ।  

ऊजार् �वकास 

19. पेट्रो�लयम पदाथर्को प्रयोगलाई प्र�तस्थापन गनर् जल �वधतु तथा वकैिल्पक ऊजार्को 

उत्पादन र उपभोग बढाउन जोड �दइएको छु । उज्यालो गाउँपा�लका बनाउने हाम्रो 

सरकारको प्र�तवद्धतालाई परूा गनर् सावर्ज�नक, �नजी, सहकार� र सामदुा�यक �ेत्रको सह-

लगानीमा ऊजार्को उत्पादन, �वतरण र व्यवस्थापनमा जोड �दईनेछ । जसका ला�ग रु ५ 

लाख बजेट �ब�नयोजन गरेको छु । यसमा अपगु हुने रकम केन्द्र सरकारको सशतर् 

अनदुान वापत प्राप्त हुने अनदुानको  उपयोग ग�रनेछ ।  

�सचंाइ भवन तथा शहर� �वकास 



20. भौ�तक संरचनाको अभावमा गाउँपा�लकाले प्रदान गन� सावर्ज�नक सेवामा रहेको असहजता 

हटाउन आध�ुनक स�ुवधा स�हतको प्रशास�कय भवन �नमार्ण गनर्को ला�ग रु ७० लाख 

बजेट �व�नयोजन गरेको छु ।  

21.  कृ�ष उत्पादन बढाउन गाउँपा�लका �भत्रका �सचंाइ योजनाका ला�ग रु १० लाख 

�व�नयोजन गरेको छु ।  

22. फुलङ�गर�मा स�ुवधासम्पन्न ए�ककृत वस्ती �वकासको ला�ग �वस्ततृ अध्ययन प्र�तवेदन 

तयार पानर्को ला�ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था �मलाएको छु ।  

 

पयर्टन 

23. उच्च आ�थर्क वदृ्�ध, उत्पादक, रोजगार� र आयको �वतरणलाई तत्काल टेवा पयुार्उने 

प्र�तस्पध� �ेत्रको रुपमा अथाह संभावना बोकेको पयर्टन �ेत्रको �वकासलाई मलेै जोड 

�दएको छु । दधुपोखर� गाउँपा�लकालाई आकषर्क, मनोरम र साह�सक पयर्टक�य गन्तव्यको 

रुपमा प�हचान स्था�पत गराउन जोन�-ईलमपोखर�-�लपे हँुदै दधुपोखर� सम्म पगु्ने पदमागर् 

�नमार्ण कायर् प्रारम्भ गनर् यो आ.व मा रु १० लाख बजेट �व�नयोजन गरेको छु  ।  

24. गाउँपा�लका �भत्रका पयर्टक�य �ेत्रहरुको �वस्ततृ योजना प्र�तवेदन तयार गनर् समेत 

आवश्यक वजेटको व्यवस्था �मलाएको छु ।  

25. साह�सक पयर्टन प्रबधर्न गनर् गाउँपा�लकामा साइ�क�लङ प्र�तयो�गता गनर्को ला�ग 

आवश्यक भौ�तक संरचना तयार गनर् रु १० लाख रकम �व�नयोजन गरेको छु  ।  

 

कृ�ष तथा सहकार� �ेत्र 

26. नाग�रकको खाद्य अ�धकार सरु��त गद� ग�रवीको अन्त्य गनर्, ठुलो संख्यामा रहेका कृषक 

प�रवारको आयस्तर वदृ्धी गनर् तथा सवल अथर्तन्त्रको �नमार्ण गनर् कृ�षको 

आध�ुनक�करण, �व�शष्ट�करण र व्यवसायीकरण जरुर� छ । यसका ला�ग उन्नत 



बीउ�वजन, मलखादको व्यवस्था तथा �सचाईको प्रवन्ध गद� उन्नत खेती र उच्च मलू्यका 

बाल�को �वकास गनर् रु ७ लाख अनदुान रकमको व्यवस्था गरेको छु । 

27. स्वदेशी श्रम, स्वदेशम ै प�सनाको नी�तअनसुार “हात हातमा कृ�ष सामग्रीः गाउँ गाउँमा 

रोजगार�” अ�भयानका साथ को�भड-१९ महामार�को कारण देश �भत्र ैरोजगार� गुमाएका र 

�वश्वका �व�भन्न भागबाट रोजगार� गुमाइ स्वदेश फ�कर् एका वा फकर् न चाहने नाग�रकहरु 

लाई कृ�ष पेशामा आक�षर्त गनर् कृ�षको यािन्त्र�ककरणका ला�ग आवश्यक यन्त्र 

उपकरणहरु पावर टेलर, इलेक्ट्र�क �मलमा अनदुान, व्यवसा�यक  खेती गन� कृषकलाई 

उनीहरुको लगानी र उत्पादनका आधारमा अनदुान लगायतका कामको ला�ग रु ४७ लाख 

वजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

28. पशपुालनको प्रचरु सम्भाव्यता रहेको यस गाउँपा�लकामा कृषकलाई व्यवसा�यक पशपुालन 

तफर्  आक�षर्त गनर् भेडा, बाख्रा, भ�सी, कुखरुा, बंगुर लगायतका पशपुालन कायर्को ला�ग रु 

८ लाख रकम अनदुान उपलब्ध गराउने व्यवस्था �मलाएको छु। 

29. पश ुखोर �नमार्ण तथा सधुार कायर्का ला�ग रु १० लाख रकम �व�नयोजन गरेको छु ।  

30.  समग्रमा कृ�ष व्यवसाय र पशपुालन व्यवसाय माफर् त को�भड-१९ महामार�को कारण 

�सजर्ना हुन सक्ने वेरोजगार� समस्या समाधानका ला�ग गाउँपा�लकाको कृ�ष र पश ुशाखा 

लाई रु ९० लाख रकम �व�नयोजन गरेको छु ।   

31. ग�रबी �नवारण कोषद्वारा प्रबद्�धत गाउँपा�लका �भत्र रहेका सामदुा�यक संस्थाहरुलाई 

सहकार� संस्थामा �वकास गन� नी�त �लएको छु । सहकार� �ेत्रको �नयमन र पुँजी 

प�रचालनको माध्यमबाट सहकार� �ेत्रलाई �व��य उत्पे्ररकका रुपमा �वकास गर� स्थानीय 

अथर्तन्त्रको महत्वपणूर् स्तम्भको रुपमा �वकास गन� व्यवस्था �मलाएको छु । गाउँपा�लका 

�भत्रका सहकार� संस्थाको �मता अ�भवदृ्�ध गनर् "एक सहकार� एक उत्पादन कायर्क्रम" 

का ला�ग  रु ५ लाख बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

 

वन, वातावरण र �वपद व्यवस्थापन 



32. जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्वन्धी चतेना बढाई भौ�तक �वकासबाट 

वातावरणमा पनर् सक्ने जो�खमलाई न्यनूीकरण गद� वन, वन्यजन्त,ु पं�ी, वनस्प�त तथा 

जै�वक �व�वधताको संर�ण, सम्बद्र्धन र �दगो उपयोग सम्वन्धी कायर्क्रमका संचालन 

आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेको छु ।  

33.  को�भड-१९ को रोकथाम, �नयन्त्रण र उपचार एवम ् भ�वष्यमा आउन सक्ने �व�भन्न 

महामार� एवं �वपदको �नयन्त्रण तथा न्यनूीकरणका ला�ग प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा रु 

३० लाख वजेट �वनीयोजन गरेको छु ।  

 

34.   �श�ा,यवुा तथा प्र�व�ध  

35. आगामी आ�थर्क वषर्को बजेट �व�नयोजन गदार् मलेै सामािजक रुपान्तरण र आ�थर्क 

�वकासको आधार�शला रहेको �श�ाको �वकासमा सव�पर� जोड �दएको छु । �श�ालाई 

प्रा�व�धक, व्यवसा�यक तथा रोजगारमलूक बनाउँदै स�म, न�ैतक एवं रािष्ट्रय �हतप्र�त 

सम�पर्त जनशिक्त �नमार्ण गनर् आवश्यक वजेटको व्यवस्था �मलाएको छु । 

36. सामदुा�यक �वद्यालयको श�ै�क पवूार्धार �नमार्ण, ममर्त सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन 

गनर् आवश्यक वजेट �व�नयोजन गरेको छु । �वद्यालयलाई �दइंदै आएको �वद्यालय 

अनदुान रकमका ला�ग रु २३ लाख वजेट �व�नयोजन गरेको छु ।  

37. आगामी आ�थर्क वषर् समेत अन्तर-माध्य�मक �वद्यालय राष्ट्रप�त र�नङ �शल्ड प्र�तयो�गता 

संचालन, आधारभतू तहको पर��ा सञ्चालन, अनगुमन तथा व्यवस्थापन, �वद्यालय 

स्तर�य अ�त�रक्त �क्रयाकलाप संचालन, अ�भभावक �श�क कायर्क्रम, बाल सहजकतार् 

ता�लम, नेततृ्व �वकास ता�लम समेतका ला�ग गाउँपा�लकाको �श�ा शाखामा रु ३५ लाख 

बजेट �व�नयोजन गरेको छु ।  

38. प्रारिम्भक वाल �वकास केन्द्रका सहयोगी कायर्कतार्लाई मा�सक थप रु १ हजार प्रोत्साहन 

भ�ा �दनका ला�ग आवश्यक वजेटको व्यवस्था �मलाएको छु । 



39. सचूना, संचार र प्र�व�धको �वकास माफर् त �वधतुीय शासनको �दशामा अगा�ड बढ्ने नी�त 

�लएको छु । गाउँपा�लका र अन्तगर्तका कायार्लयहरुमा ईन्टरनेट व्यवस्था गनर् आवश्यक 

बजेट �व�नयोजन गरेको छु ।  

 

स्वास्थ्य 

40. �वकासको साध्य र साधन दवु ै नाग�रकन ै भएकाले सव ै नाग�रकलाई स्वस्थ बनाई 

उत्पादकत्व अ�भवदृ्�ध गनर् र सवल मानव पुँजी �नमार्ण गनर् स्वास्थ्य �ेत्रलाई �वशषे 

प्राथ�मकता �दई वजेट �व�नयोजन गरेको छु ।  

41. गाउँपा�लका �भत्रका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रदान गनर् तो�कएका आधारभतू 

स्वास्थ्य सेवा भरपद�, सवर्सलुभ र गणुस्तर�य बनाउने कायर्क्रमका ला�ग गाउँपा�लकाको 

स्वास्थ्य शाखा लाई  रु  २३ लाख रकम �व�नयोजन गरेको छु ।  

42. एम्बलेुन्स अभावमा नाग�रकलाई परेको अस�ुवधालाई मध्यनजर गर� यस ैआ. व. मा 

एम्बलेुन्स ख�रदको ला�ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था �मलाएको छु ।  

43. को�भड-१९ को रोकथाम, �नयन्त्रण र उपचारका ला�ग आवश्यक पन� रकम प्रकोप 

व्यवस्थापन कोषबाट खचर् गन� व्यवस्था �मलाएको छु ।  

सामािजक संर�ण र नाग�रक संर�ण 

44. आधारभतू सामािजक संर�णका सेवा स�ुवधाहरुमा सव ै नाग�रकहरुको पहँुचबाट सवल 

समाज �नमार्ण गनर् सामािजक सरु�ा भ�ा पाईरहेका �वपन्न नाग�रकलाई सम्मान तथा 

वस्तुगत सहायता �वतरण, सकुुम्वासी व्यवस्थापन लगायतका कायर्क्रम संचालन गर� हाम्रो 

सरकारको जनतामाझ व�लयो उपिस्थ�त देखाउन नमनुाका रुपमा “गाउँपा�लका अध्य� 

सामािजक संर�ण, सरु�ा तथा वचाउ" /SSP कायर्क्रमका ला�ग रु ६ लाख �व�नयोजन 

गरेको छु । 

45. गाउँपा�लकामा जेष्ठ नाग�रहरुको अनहुारमा मसु्कान छन� सोच स�हत "उमेर स�र� 

कायर्क्रम" संचालन गनर् रु ३ लाख वजेट �व�नयोजन गरेको छु ।  



संस्कृ�त 

46. गाउँपा�लका �भत्र रहेका प्राचीनकला, सा�हत्य र संस्कृ�त �व�शष्ट प�हचानका रुपमा रहेका 

छन । यसथर् सामािजक र सांस्कृ�तक रुपले हाम्रो समाज जी�वत संग्रहालय हो । त्यसलेै 

संस्कृ�तको साझा सनु्दर फुलवार�को रुपमा रहेको हाम्रो समाजको तिस्वर झल्काउन र 

अन्तर संस्कृ�तको सम्मान गनर् गाउँपा�लकामा सांस्कृ�तक संग्राहालय स्थापना गनर्को 

ला�ग रु ५ लाख रकम �व�नयोजन गरेको छु । 

47. स्वस्थ र सभ्य संस्कृ�तको �वकास गर� समािजक स-ुसम्वन्धमा आधा�रत समाजको 

�नमार्ण गनर्का ला�ग ईलमपोखर� मेला प्रबधर्न कायर्क्रम अन्तगर्त रु ३ लाख बजेट 

�ब�नयोजन गरेको छु ।  

सशुासन र सावर्ज�नक सेवा प्रवाह 

48. आगामी आ�थर्क वषर् २०७७/७८  दे�ख प्र�व�धको उपयोग माफर् त आ�थर्क कायर्प्रणाल� र 

प्रशास�नक काम कारवाह�मा सशुासन कायम गनर्को ला�ग सफ्टवेर ख�रदको ला�ग रु १० 

लाख रकम �व�नयोजन गरेको छु । 

49.  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य �वकास  साझदेार संस्था संग सहलगानीमा 
गाउँपा�लकाको पवूार्धार �वकासका ला�ग समपरूक कोषमा रु १ करोड २० लाख बजेटको 
व्यवस्था �मलाएको छु ।  

50. पवूार्धार �नमार्णको कायर्लाई व्यविस्थत गनर् ममर्त सम्भार कोष स्थापनाको ला�ग रु १० 
लाख बजेट �ब�नयोजन गरेको छु ।  

51. आगामी आ�थर्क वषर् २०७७/७८ मा �व�भन्न �वषय �ेत्रगत  आ�थर्क, सामािजक, पवूार्धार, 

वन, वातावरण तथा �वपद व्यवस्थापन, सशुासन तथा संस्थागत �वकासमा अनमुा�नत 

�व�नयोजन भएको वजेट अनसुचूीमा समावेश गरेको छु ।  

 

सभाका अध्य� महोदय, 

 गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु, 



अव म बजेटमा उिल्ल�खत �ेत्रगत नी�त तथा कायर्क्रमहरु कायार्न्वयन गनर् आवश्यक पन� 

बजेट �व�नयोजन र स्रोत अनमुान प्रस्ततु गनर् चाहन्छु । 

52. आगामी आ�थर्क वषर्का नी�त तथा कायर्क्रम कायार्न्वयन गनर् जम्मा रु ३५ करोड ७९ 

लाख ३५ हजार रकम खचर् हुने अनमुान गरेको छु । कुल �व�नयोजन मध्ये चालतुफर्  रु 

२५ करोड ७८ लाख ३० हजार अथार्त ्७३ प्र�तशत र पुँजीगततफर्  रु ९ करोड ५६ लाख ५ 

हजार अथार्त ्२७ प्र�तशत रहेको छ ।  

53. आगामी आ�थर्क वषर्को व्यय अनमुानको �ववरण (उप�शषर्कगत तथा खचर् शीषर्कगत 

समेत) गाउँपा�लकाको �व�नयोजन �वधेयक, २०७७ संग ैपेश गरेको छु ।  

54. आगामी आ�थर्क वषर्का ला�ग अनमुान ग�रएको खचर् व्यहोन� स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट 

प्राप्त हुने �व�ीय समानीकरण अनदुान रु  ६ करोड ७२ लाख, संघीय �वभाज्य कोषबाट 

प्राप्त हुने राजश्व वाडँफाँड रु ५ करोड ३९ लाख ५५ हजार ३ सय ४५, सशतर् अनदुान 

रु.१३ करोड ८८ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने �व�ीय समानीकरण अनदुान रु १ 

करोड २१ लाख २६ हजार, प्रदेश राजश्व वाँडफाडँ रु २४ लाख २४ हजार, आन्त�रक 

राजस्वबाट प्राप्त हुने रु ३० लाख व्यहोदार् रु २ करोड ९६ लाख ३० हजार ६ सय ५५ न्यनू 

हुनेछ । सो न्यनू प�ूतर् गनर् चाल ुआ�थर्क वषर्को असार मसान्तसम्म खचर् भई बाकँ� रहने 

अनमुा�नत  नगद मौज्दात रु २ करोड ९६ लाख ३० हजार ६ सय ५५ उपयोग ग�रनेछ ।  

सभाका अध्य� महोदय, 

सभाका सदस्यज्यहूरु, 

 अव म आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को ला�ग राजस्वका नी�त प्रस्तुत गनर् चाहन्छु, 

55. स्थानीय सरकारको �ेत्र�भत्रका करको आधार फरा�कलो पाद� आन्त�रक राजस्व वदृ्�ध गनर् 

कर तथा गैरकर राजस्वको अ�धकतम प�रचालन गन� नी�त �लएको छु ।  



56. कर तथा गरैकर राजस्व संकलनलाई प्रभावकार� बनाउन काननुी तथा संस्थागत सधुार 

ग�रनेछ । कर तथा गैरकरका दरलाई प्रग�तशील बनाई राजस्व प�रचालन गन� व्यवस्था 

�मलाएको छु । 

57. आ�थर्क रुपले �वपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नाग�रक मतै्री कर प्रणाल� 

�वक�सत ग�रनेछ । 

58. गाउँपा�लका �ेत्र�भत्रका फरक �मता भएकाहरुको प�रचयपत्र सम्वन्धी, आ�थर्क रुपमा 

�वपन्नहरुको �नशलु्क उपचार सम्वन्धी तथा प्राकृ�तक प्रकोप सम्वन्धी �सफा�रश दस्तुर 

छुट ग�रनेछ । 

59. रोडा, ढुङ्गा, �गट�, बालवुा, चनुढुङ्गा लगायतका दह�र बह�र शलु्क, �व�ापन कर र 

मनोरञ्जन कर स्थानीय तहबाट संकलन गर� ग-४-२ बाँडफाँट खातामा जम्मा गर� ६० 

प्र�तशत स्थानीय तहमा राखी ४० प्र�तशत प्रदेश सिञ्चत कोषमा जम्मा हुने काननुी 

व्यवस्था प्रभावकार� रुपमा कायार्न्वयन ग�रनेछ ।  

60. गाउँपा�लका �ेत्र�भत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आ�थर्क कारोवारको 

आधारमा व्यवसाय दतार् गनर् प्रोत्सा�हत गर� व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याईनेछ ।  

61. कर सम्वन्धी प्रस्ताव आ�थर्क �वधेयक,२०७७ यस ैसाथ प्रस्तुत गरेको छु । कर सम्वन्धी 

प्रस्ताव सम्वत २०७७ साल साउन १ गतेबाट लागू हुने व्यवस्था �मलाएको छु ।  

 

  



सभाका अध्य� महोदय, 

सभाका सदस्यज्यहरु, 

62. यो बजेटको कायार्न्वयनमा नाग�रक सहभा�गतालाई नाग�रकको अ�धकारको रुपमा 

स्था�पत गर� स्वशासन र जनताप्र�त पणूर् िजम्मेवारपवूर्क भ�ूमका �नवार्ह गन� कायर्मा 

हाम्रो सरकार पणूर् प्र�तवद्ध छ । 

63. यो बजेट तजुर्माका ला�ग मागर्दशर्न गनुर्हुने गाउँपा�लका अध्य�, गाउँसभाका सदस्यहरु, 

�व�भन्न राजनी�तक दल, राष्ट्रसेवक कमर्चार�, �नजी �ेत्र, सहकार� �ेत्र र नाग�रक 

समाजका व्यिक्तत्वहरु तथा पत्रकार जगतबाट प्राप्त सझुाव, सहयोग र सल्लाहप्र�त हा�दर्क 

आभार प्रकट  गदर्छु ।  

64. यो बजेटको सफल कायार्न्वयनमा सव ैप�को पणूर् सहयोग रहने अपे�ा गरेको छु । साथ,ै 

मलुकु �भत्र र वा�हर रहन ु भएका सव ै नेपाल�लाई "समदृ्ध दधुपोखर�, सखुी 

दधुपोखर�बासी" �नमार्णको हाम्रो सरकारको महान यात्रामा सहभागी हुन आब्हान गदर्छु ।  

 

धन्यवाद! 

 

जय दधुपोखर�वासी! 

जय दधुपोखर� गाउँपा�लका! 

                          कमल प्रसाद �धताल                                  

दधुपोखर� गाउँपा�लका 

 


