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उपाध्यक्ष सगुन गुरुङ द्वारा दश  ँगाउँसभामा प्रस्तुत बजेटको पूर्ण पाठ  

 

 

उपाध्यक्षद्वारा गाउँसभामा प्रस्तुत बजेट प्रलतवेदन 

श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरु, गाउँकाययपाधिका सदस्यज्यूहरु, गाउँसभाका 

सदस्यज्यूहरु, सबै राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु, धवधभन्न राजनीधतक दिका प्रधतधनधिज्यूहरु िगायत सम्पूर्य स्थानीय 

गाउँपाधिकाबासीहरु, सञ्चारकमी/पत्रकारज्यूहरु सबैमा अन्तरआत्मा देधख गाउँपाधिकाको आगामी आ.व. 

२०७८/०७९ को बजेट प्रस्ततु गनय आयोधजत यस सम्माधनत सभामा हाधदयक स्वागत तथा नमस्कार गनय चाहन्छु ।  

   सवयप्रथम यस पावन अवसरमा म, राष्ट्र र जनताको िाधग आफ्नो जीवन समयपर् गनुयहुने ज्ञात अज्ञात वीर 

शधहदहरु प्रधत सम्मानका साथ हाधदयक श्रद्धाञ्जिी अपयर् गनय चाहन्छु । शधहदहरुका सपना र अग्रजहरुको 

मागयदशयन वमोधजम नयाँ नेपाि धनमायर्िाई साथयक तलु्याउन े र संविैाधनक व्यवस्थािाई सधह र सकारात्मक 

कायायन्वयनको यात्रामा हामी सबैिाई पे्ररर्ा धमल्ने अपेक्षा गदयछु ।    

अन्नपूर्य गाउँपाधिकाको दशौं गाउँसभामाको दोस्रो बैठक मार्य त गाउँपाधिकाको दशौ गाउँसभाको प्रथम 

बैठकबाट पाररत नीधत तथा काययक्रम अनुसारको आगामी आ.व. २०७८/०७९ को ऐधतहाधसक पाँचौ वाधषयक बजटे 

प्रस्तुत गनय पाउँदा मिाई गबय महसुस भएकोो छ ।   

  अन्नपूर्य गाउँपाधिकाको समग्रको धवकासको खाका तयार गनयका िाधग नीधत काययक्रम तथा बजेट 

तजुयमाका धवधभन्न चरर्हरुमा सहयोग पुराउनु हुने हाम्रो गाउँपाधिकाका श्रद्धेय अध्यक्ष ज्यू, वडा अध्यक्ष ज्यूहरु, 

काययपाधिका सदस्य ज्यूहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत िगायत सम्पूर्य राष्ट्र सेवक कमयचारीहरु तथा 

गाउँपाधिका बासी दाजुभाइ, धददी बधहनीहरु सबैमा हाधदयक िन्यवाद ज्ञापन गनय चाहन्छु ।  

   स्थानीय तहको धनवायचन पश्चात धनवायधचत जनप्रधतधनधिहरुको हाम्रो धटम गाउँपाधिकाका आिारभूत 

पूवायिार सरंचनाहरु धनमायर् गने र जनताका आधथयक सामाधजक रुपान्तरर्का िाधग धनयधमत प्रयासरत रहेको छ । 

हाम्रो गाउँपाधिका भौगोधिक, प्राकृधतक, ऐधतहाधसक, सांस्कृधतक एवम् पययटकीय महत्वका दृधििे अत्यन्त प्रवि 

सम्भावना बोकेको पाधिका भएर पधन द्रुत धवकासको िाधग हाम्रा सामू केही चुनौधतहरु धवद्यमान छन् । धवकासको 

क्रममा पछाधड परेका वगय तथा समुदायिाई धवकासको मूि प्रवाहमा ल्याउने, उत्पादनशीि के्षत्रमा िगानी अधभबृधद्ध 

गरी आधथयक गधतधवधिहरुको माध्यमद्वारा रोजगारी धवस्तार गने, कृधष के्षत्रको व्यवसायीकरर् र आिुधनकीकरर् गने, 

सुशासन प्रवयद्धन गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता कायम गने, पययटन धवकासबाट प्राप्त िाभ धिई सबै के्षत्रसम्म 

पुर् याउने प्रकृधतक स्रोत सािन वन जंगिको संरक्षर् गदै वातावरर्ीय सन्तुिनिाई कायम राख्ने, भौधतक 

पूवायिारको धवकासमा िगानी वृधद्ध गने तथा सामाधजक धवकासिाई ससं्थागत गदै पाधिका वासीहरुमा आफ्न ै
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ठाउमा रही केही गने वातावरर् सृजना गरी अपेधक्षत धवकासको प्रधतर्ि हाधसि गने एवम् आन्तररक आयको 

दायरािाई र्राधकिो बनाउने र आन्तररक व्यवस्थापनिाई सुशासनमैत्री बनाई संस्थागत सुदृढीकरर् गने जस्ता 

धजम्मेवारी स्थानीय सरकारको रुपमा हाम्रो सामू रहेका छन् । 

   अधिकारमा आिाररत धवकासको अविारर्ा अनसुार स्थानीय बासीहरुिाई धवकास मूि प्रभाधहकरर् गने 

र गुर्स्तरीय सवेा सुधविा प्रदान गने अवस्था सुधनधश्चत गनयका िाधग  जनताको सबैभन्दा नधजकको सरकारको 

रुपमा प्रत्यक्ष सरोकारका उल्िेधखत धवषयहरुिाई सम्बोिन गनयका िाधग गाउँपाधिकाबाट घोधषत िक्ष्य र 

उदे्दश्यका साथ जनताबाट  प्राप्त भएको धजम्मेवारीिाई इमान्दाररता पूवयक पूरा गनयका िाधग यस पाधिकािाई “कृलि, 

पयणटन र पूवाणधार, अन्नपरू्ण समृलद्धको आधार” को दीघयकाधिन िक्ष्य तय गरी पाधिकाको धवकासको समग्र 

योजना तथा काययक्रमहरु तय गरी कायायन्वयन गदै आइरहकेो सन्दभयको प्रस्तुत बजेट स्थानीय सरकार संचािन 

ऐन २०७४,  स्थानीय तहको वाधषयक योजना तथा बजटे तजुयमा धदग्दशयन, २०७४ अन्नपूर्य गाउँपाधिकाको 

आवधिक प्रथम पञ्चवषीय  योजना २०७५/०७६-२०८०/०८१, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 

मागयदशयनहरु, धदगो धवकासका िक्ष्यहरु, के्षत्रगत राधष्ट्रय नीधतहरु तथा यस गाउँपाधिकाबाट पाररत नीधत तथा 

काययक्रमहरु र सो सम्वद्ध धनयमाविी एवम् काययधवधिहरुिे धनधदयि गरेको योजना तजुयमा प्रकृयाका चरर्हरु 

अविम्वन गरी सहभाधगता मोुिक ढंगिे बजेट तजुयमा गररएको छ ।  

 प्रस्तुत बजेट तयार गने सन्दभयमा स्थानीय राजश्व परामशय सधमधत, स्रोत अनुमान तथा बजटे सीमा 

धनिायरर् सधमधत, बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सधमधत, धबगत आ.व देधख गाउपाधिकािे धिएको नीधत तथा काययक्रम 

र धवधभन्न माध्यमहरु बाट गररएको प्रधतवद्धता एवं घोषर्ा तथा गाउँ काययपाधिकाका धनर्ययहरु बमोधजम यस 

गाउँपाधिकाको आगामी आ.ब. को िाधग कायम हुने बजटे सीमा धभत्र रही कर तथा शुल्क संकिन गने, छुट धदन े

तथा आय संकिनको प्रशासधनक व्यवस्था गनय आधथयक धविेयक, २०७८ सेवा र काययहरुको िाधग सधञ्चत 

कोषबाट केही रकम खचय गने अधिकार धदन र सो रकम धवधनयोजन गनय धवधनयोजन धविेयक, २०७८ बाधषयक 

धवकास काययक्रम,२०७८ पेश गरेकोो छु ।  

आगामी आ.व को िाधग प्रस्तुत बजेटका धसद्धान्त तजुयमा गदाय मैिे स्थानीय सरकारको अधिकार सूची, 

केन्द्र सरकारको नीधत तथा काययक्रम, प्रदेश सरकारको नीधत तथा काययक्रमिाई र यस गाउँपाधिकाको नीधत तथा 

काययक्रमिाई ध्यान धदई ग्राधमर् पहँुच मागयहरु धनमायर्मा जोड धदद ैजनताको आधथयक, सामाधजक अधभवृधद्ध र तीव्र, 

उच्च, र्राधकिो  एवं समावेशी आधथयक वृधद्ध हुने गरी िगानी केधन्द्रत गनय खोजेकोो  छु ।   

ग्राधमर् के्षत्रको भौगोधिका अवस्था, छररएर रहेको बस्ती, जधटि भूगोिका कारर् हाम्रो पूवायिार धवकास 

महंगो र खधचयिो भएको हुदँा स्थानीय जनअपेक्षा र धनवायधचत प्रधतधनधिहरुको धवकास प्रधतको धतव्र चाहानािाई 

सम्बोिन गनय ठूिो आकारको बजेटको आवश्यकता पने देधखन्छ । गाउँपाधिकािाई प्राप्त धसधमत स्रोत सािनबाट 

जनताको अधसधमत आवश्यकताहरुिाई पुरा गनय कधठनाई भएतापधन प्राप्त स्रोत सािनको समुधचत उपयोग हुने गरी 

स्रोत सािनको बाँडर्ाँडको व्यवस्था धमिाईएको छ । हामीिे अबिम्बन गरेको शासन व्यवस्था संघीय राज्य 

प्रर्ािी भएकोिे धवकास धनमायर्का ठुिा र मध्यम स्तरका पूवायिार संरचनाहरु धनमायर् गनयका िाधग संघीय सरकार 

र प्रदेश सरकारसगँ सहकाररता, सहअधस्तव र समन्वयको धसद्धान्तमा आिाररत भई गाउँपाधिकाबाट आवश्यक 
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काययहरु समन्वयत्मक रुपमा अगाधड बढाईएको नै छ ।  ठुिा पूवायिार सरंचनाहरु मध्ये गाउँपाधिका स्तरको १५ 

शैयाको अस्पताि, िान्द्रुक अन्नपूर्य गाउँपाधिका बृहत खानेपानी आयोजना, काँडे-भदौरे-सल्यान ग्राधमर् सडक, 

धबरेठाँटी-धतखेढुङ्गा ग्राधमर् सडक, धबरेठाँटी-घान्द्रुक ग्राधमर् सडक, िुम्ि-ेचन्द्रकोट-िान्द्रुक ग्राधमर् सडक 

िगायतका अन्य केही आयोजनाहरु ठुिा आयोजनाका रुपमा अन्तर सरकार समन्वयको ढाँचामा कायायन्वयन 

भईरहेका छन ् । संघीयता कायायन्वयनको प्रारधम्भक चरर्मा रहेकोि े अन्तर सरकारको समन्वयिाई मजबुत र 

प्रभावकारी बनाउदै गाउँपाधिकािाई प्राप्त धसधमधत स्रोत सािन समूधचत उपयोग गरी सबै के्षत्रहरुिाई समेधट समयमै 

काययन्वयन गनय सक्ने गरी बजेट बाँडर्ाड गररएको छ ।  

श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय,  

प्रस्तुत आगामी आलथणक विण २०७८।०७९ को बजेटका उद्देश्यहरु देहाय बमोलजम रहेका छन् । 

1. धवश्वव्यापी कोरोना भाइरस (कोधभड-१९) बाट स्थानीय जनताहरुिाई सुरधक्षत राख्ने एवं सकं्रमर्को 

सामना गरी जनतािाई स्वास््य सुरक्षाको प्रत्याभूधत धदिाउने, नागररक सरुक्षाको धनम्ती कोधभड-१९ 

धवरुद्धको खोप िगाउने व्यवस्था धमिाउने, 

2. कृधषको उत्पादन र उत्पादकत्व अधभवृधद्ध गरी गाउँपाधिकािाई कृधष उत्पादनमा आत्म धनभयताका साथ 

धनयायत गरी आयआजयनको माध्यम बनाउने,  

3. आधथयक धवकास, गररवी धनवारर्, सामाधजक न्याय र समतामूिक धवकासको अविारर्ािाई अगाधड 

बढाउद ैअन्नपूर्य बासी जनताको जीवनस्तरमा अधभवृधद्ध गने,  

4. पययटकीय पूवायिार सरंचनाहरुको धनमायर् गदै पययटन के्षत्रको समूधचत धवकास गरी आयआजयनको महत्वपूर्य 

स्रोतको रुपमा पययटन के्षत्रको धवकास गने,  

5. उत्पादनमूिक तथा धछटो प्रधतर्ि प्राप्त गनय सधकने आयोजना तथा काययक्रम संचािन गरोी जनताको 

जीवनस्तर अधभवृधद्ध गने,  

6. बैदेधशक तथा स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका युवा शधिहरुिाई स्थानीय तहमा नै स्वरोजगार र आय 

आजयनका के्षत्रमा उत्पे्रररत  गरोी स्थानीय  स्रोत, सािन, सीपको अधिकतम उपयोगका साथ स्थानीय 

रोजगारी अधभवृधद्ध गने, 

7. मधहिा, बािबाधिका तथा धपछधडएका वगय, के्षत्र र समुदायिाई धवकासको मूि प्रवाहमा समाधहत गराउने 

साथै िैङ्धगक समानता र समाधजक समावेशीकरर् र सामाधजक सदभाव अधभवृधद्ध गने,  

8. धदगो र सन्तुधित धवकास, वातावरर्ीय संरक्षर्, तथा सम्वद्धयन गदै धदघयकाधिन धवकासको अविारर्ािाई  

सघाउ पुर् याउने,  

9. जनशधि धवकासको महत्वपूर्य माध्यमको रुपमा धशक्षाको धवकास गरी भाधषक तथा सांस्कृधतक पक्षको 

जगेना र सामाधजक सदो्भाव, सामाधजक एकता अधभवृधद्धमा सघाउ पुर् याउने, 

10. अन्नपूर्य बासी जनताको जीवनस्तर वृधद्ध गरी सुखी नेपािी, समृद्ध नेपािको राधष्ट्रय िक्ष हाधसि गनयका 

िाधग सम्मुनत र समृद्ध अन्नपूर्य गाउँपाधिका बनाउने, 
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11. अन्नपूर्य गाउँपाधिकाको सम्भावनाका के्षत्रहरुको उजागर गरी पाधिकाबासीहरुिाई धशक्षा, स्वास््य, 

रोजगारी र आयआजयनको उधचत व्यवस्थापनका साथ ग्राधमर् बस्तीहरुिाई आकषयक केन्द्रको रुपमा 

धवकास गदै  ग्राधमर् बसाईसराईिाई धनयन्त्रर् गरी बस्न योग्य गाउँको रुपमा  धवकास गने ।   

 

सम्मुनत र समृद्ध अन्नपूर्य धनमायर्का िाधग अन्नपूर्य गाउँपाधिकािे अनुशरर्  गरेको  “कृलि, पयणटन र 

पूवाणधार, अन्नपरू्ण समृलद्धको आधार”  भन्ने धदघयकािीन दृधष्ट्र्कोर्िाई आत्मसाथ गदै आधथयक वषय 

२०७८।७९ को बजेटमा देहायका के्षत्रमा िगानीिाई उच्च प्राथधमकता धदएकोो छु ।  

1.  कोधभड-१९ को प्रभाव र त्यसको दोस्रो भेररयन्टको संक्रमर्बाट बच्नका िाधग आवश्यक पूवय तयारीहरुको 

व्यवस्था गदै जनतािाई कोधभड धवरुद्धको खोप िगाउने काययिाई उच्च प्राथधमकतामा राखी आवश्यक 

रकम अभाव हुन नधदने  गरी बजेट व्यवस्था गररएको छ ।  

2. जनतामा आिारभूत स्वास््य सवेाको प्रत्याभूधतको िाधग स्वास््य चौकीहरुको स्थापना एवं संचािन गरी 

आिारभूत स्वास््य सेवाको धनयधमत व्यवस्थाका साथ ै उपचारात्मक सेवाका िाधग पाधिकास्तरको 

अस्पताि धनमायर् कायय अगाधड बढाईएको,  

3. युवा शधिहरुिाई स्वदेशमा रही केही गनय र माहामारीका कारर् वैदेधशक तथा स्वेदशमा रोजगारी गुमाएका 

व्यधिहरुका िाधग धसप धवकास तथा आयआजयन तथा रोजगारीको प्रत्याभूधतका िाधग प्रिानमन्त्री रोजगार 

काययक्रम, गररधब धनवारर्का िाधग िदु्य उद्यम धवकास काययक्रम र धवधभन्न धसप धवकास तथा क्षमता 

अधभवृधद्ध काययक्रमका िाधग बजेट व्यवस्था गररएको, 

4. भौधतक पूवायिार धनमायर्मा  गाउँपाधिका केन्द्र र वडा केन्द्रहरुिाई जोड्ने रर्नीधतक महत्वका सडकहरुको 

स्तरोन्नतोी गने काययिाई उच्च प्राथधमकतामा राधखएको साथै सडकहरुको स्तरोन्नतीको िाधग पक्की 

ढिान सडक धनमायर्का िाधग उधचत बजेट व्यवस्था गररएको, 

5. गाउँपाधिकाको प्रशासधनक केन्द्रको जग्गा प्राधप्त र गाउँपाधिका अन्तगयतका वडाका वडा कायायिय भवनहरु, 

धवद्यािय भवन िगायतका पूवायिार संरचनाहरु र अन्य सघंसस्था सामुदाधयक भवन धनमायर् गनयका िाधग 

बजेट व्यवस्थापन गररएको,  

6. स्थानीय गोरेटो, घोडेटो तथा धसधढबाटो धनमायर् तथा सडक पूि र झोिुङ्गे पूिहरु धनमायर् गने काययका 

िाधग आवश्यक बजेट व्यवस्था गररएको, 

7. गुर्स्तरीय र समुधचत खानेपानीको व्यवस्थापनका िाधग िान्द्रुक अन्नपूर्य गाउँपाधिका बृहत खानेपानी  

आयोजना, समथि खोिा खानेपानी आयोजना िगायतका ठुिा तथा धवधभन्न साना खानेपानी  आयोजना 

मार्य त यस गाउँपाधिका  बासीहरुको प्रत्येक घरमा एक घर एक िारा जडान अधभयान काययक्रमिाई धबशेष 

प्राथधमकताका साथ आवश्यक बजेट व्यवस्था गररएको, 

8. गुर्स्तरीय र सवयसिुभ धशक्षाका िाधग शैधक्षक पूवायिारहरुको धनमायर्, धशक्षक तथा धवद्याथीहरुको उत्पे्ररर्ा 

अधभवृधद्ध, प्राधवधिक धशक्षाका िाधग अन्नपूर्य बहुप्राधवधिक धशक्षािय स्थापना एवं संचािन र धसपयुि 

जनशधि धवकासका के्षत्रिाई प्राथाधमकतामा राखी आवश्यक बजेट व्यवस्था गररएको,  
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9. कृधष के्षत्रको उत्पादन उत्पादकत्व अधभवृधद्ध, एक घर एक बहुपोषर्युि करसेाबारी, धवधभन्न पकेट के्षत्र 

काययक्रमहरु र अनुदानका काययक्रम मार्य त कृधषको आिुधनकीकरर्, व्यवसायीकरर्  र यान्त्रीकरर् तथा 

जग्गा चक्िाबन्दी जस्ता काययका िाधग बजेट व्यवस्था गररएको,   

10. पययटन पूवायिारहरुको धनमायर् र धवकासका साथ अन्नपूर्य गाउँपाधिका धभत्रका  पययटकीय सम्भावनाका 

के्षत्रहरुको समूधचत धवकास गदै यस गाउँपाधिकािाई पययटकीय हवको  रुपमा धवकास गनय उधचत बजेट 

व्यवस्था गररएको,  

11. केधन्द्रय प्रशारर् मार्य त ग्राधमर् धवदु्यधतकरर्को धवस्तार एव ंयस गाउँपाधिका धभत्रको जिस्रोतको समुधचत 

उपयोग गदै उजायको धवकास र धवस्तार तथा धवदु्यधतकरर् एवं अन्नपूर्य बासीहरुिाई जिधवदु्यतको एक घर 

एक शेयर सदस्य बनाउने,  

12. आयआजयन, क्षमता धवकास र सशधिकरर्का साथ मानव संसािनको धवकास गरी गाउँपाधिकािाई 

आकषयर् केन्द्रको रुपमा स्थाधपत गने, 

13. परम्परागत संस्कृधत, मठमधन्दर, गुम्बा तथा िाधमयक पययटकीय के्षत्रहरुको संरक्षर् तथा सम्वद्धयन र  घरिे ु

तथा साना उद्योगहरुको  एवं सहकारी के्षत्रको धवकास गने, 

14. मधहिा, बािबाधिका, आदीवासी जनजाधत, दधित, जषे्ठ नागररक, अपाङ्ग िगायत पछाधड परेका वगयको 

उत्थान तथा धवकासका र सामाधजक सुरक्षा काययक्रम संचािन गने, 

15. युवा क्िब तथा धवधभन्न सामाधजक संघ सस्थाहरुको ससं्थागत क्षमता अधभवृधद्ध एवम् खिेकुद पूवायिार 

संरचनाहरुको धनमायर् गने, 

16. सरसर्ाई तथा र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन, वन वातावरर् सरंक्षर् र धवपद् व्यवस्थापन, हररयािी प्रवद्धयन र 

वातावरर् मैत्री धवकासिाई अगाधड बढाउने, 

17. यस गाउँपाधिकाबाट प्रवाह गररने सेवा िाई धमतव्ययी, प्रभावकारी, उत्तरदायी, पारदशी र नधतजामुखी 

तुल्याउनको िाधग आवश्यक सरंचनागत, संस्थागत र जनशधि धवकासको काययिाई उच्च प्राथधमकतामा 

राधखएको, 

18. धवकास धनमायर् र सेवा प्रवाहको काययिाई स्थानीय जनताहरुको सहभाधगतामा धवधभन्न सामाधजक 

संघसंस्था, गैरसरकारी संस्था, धनजी के्षत्र, नागररक समाजको उधचत समन्वयमा अगाधड बढाउने गरी 

व्यवस्था धमिाईएको छ ।   
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श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय,  

म आगामी आ.व.को बजेटप्रस्तुत गनुय  भन्दा अगाधड गत आ.व. २०७६ / ०७७ को यथाथय आय व्यय धववरर् र 

चाि ुआ.व. २०७७ / ०७८ संशोधित आय/व्यय धववरर्  सधंक्षप्त रुपमा प्रस्तुत गनय चाहान्छु । 

 

यस गाउँपाधिकािाई आगामी आ.व. २०७८/०७९ को िाधग स्रोत अनुमान तथा बजेटको सीमा धनिायरर् 

सधमधतबाट कायम हुन आएको धशषयकगत आय धववरर् देहाय  बमोधजम प्रस्तुत गरेकोो छु ।  

अगामी आ.ब. २०७८/०७९ को प्रस्तालवत आय लववरर् 

क्र.स.        स्रोत/लशिणकहरु रकम रु. 

1 संघीय समाधनकरर् अनुदान १० करोड ५७ िाख 

2 संघीय राजस्व बाडँर्ाडँ  ८ करोड ७० िाख ८४ हजार 

3 संघीय शशतय अनुदान २८ करोड ५८ िाख 

4 संघीय समपुरक अनुदान २ करोड ८ िाख 

5 संघीय धबशेष अनुदान ८७ िाख 

6 प्रदेश  समाधनकरर् अनुदान १ करोड १९ िाख ६० हजार  

7 प्रदेश राजश्व बाँडर्ाँड  ५२ िाख ७८ हजार  

8 आन्तररक आय २ करोड 

9 अधघल्िो वषयको अल्या ५ करोड ५ िाख  

आय/व्ययको लववरर् 

क्र.स. लववरर् आ.व. २०७६/०७७ को यथाथण आ.व. २०७७/७८ का संशोलधत अनुमान 

१ चािु खचय ३६ करोड ५० िाख ९ हजार ३ सय ९२ ४४ करोड ३० िाख ५० हजार ७ सय ४ 

२ पुधँजगत खचय  २२ करोड ६५ िाख ३९ हजार ७ सय ८८ २५ करोड ९३ िाख ४६ हजार ९ सय ६१ 

जम्मा 
५९ करोड १५ िाख ४९ हजार १ सय ८० ७० करोड २३ िाख ९७ हजार ६ सय 

६५ 
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10 गररबसगँ धवश्वेश्वर  ८ िाख 

11 प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम  ४ िाख  

12 सामाधजक सुरक्षा काययक्रम १५ करोड ५४ िाख ७८ हजार   

जम्मा ७५ करोड २५ िाख 

 

अगामी आ.ब. २०७८/०७९ को प्रस्तालवत व्यय लववरर् 

क्र.स.        स्रोत/लशिणकहरु रकम रु. 

1 संघीय शशतय अनुदान २८ करोड ५८ िाख 

2 संघीय समपुरक अनुदान 

(काड-ेभदौरे-सल्यान  ग्राधमर् मोटरबाटो) 

२ करोड ८ िाख 

3 चािु खचय 

(गाउँपाधिका तथा वडा कायायिय संचािन) 

६ करोड ८० िाख 

4 धबषयगत सधमधत तर्य  २० करोड ७३ िाख 

5 गररबसगँ धवश्वेश्वर  ८ िाख 

6 कधन्टनजेन्सी ५२ िाख २२ हजार 

7 प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम  ४ िाख  

8 सामाधजक सुरक्षा काययक्रम १५ करोड ५४ िाख ७८ हजार   

9 धबशेष अनुदान  

(नागडाँडा–धसम्पािी ग्राधमर् खानेपानी आयोजना) 

८७ िाख 

जम्मा ७५ करोड २५ िाख 
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उल्िेधखत आगामी आ.ब को िाधग प्रस्ताव गररएको आय तथा व्यय धववरर् गत आ.ब. २०७६/०७७ को  

वास्तधवक खचय  रकम रु.५९  करोड १५  िाख  ३९ हजार १ सय ८० भन्दा रु. १६ करोड ९ िाख ५० हजार 

८ सय २० (२७.२१ प्रधतशत) ि े बधढ र चािु आ.ब. को संसोधित व्ययमा रकम रु. ७० करोड २३ िाख ९७ 

हजार ६ सय ६५ भन्दा रु. ५ करोड १ िाख २ हजार ३ सय ३५ (७.१३ प्रधतशत) ि ेबधढ रहेको छ ।   

श्रद्धेय अध्यक्ष ज्यू,  

माधथ उल्िेधखत प्रस्ताधवत आयको धववरर् अनुसारको आगामी आ.ब २०७८/०७९ को व्ययको िाधग 

धवषयगत सधमधत अन्तगयत के्षत्रगत बाोँडर्ाँड देहाय बमोधजम हुने गरी प्रस्ताव गरेकोो छु । 

1. पूवाणधार लवकासः  यस सधमधततर्य  तपधशि बमोधजम खचय गने गरी  रु. १६ करोड ९६ िाख २२ हजार 

रहेको छ, जुन कुि व्यय अनुमानको २२.५४ प्रधतशत रहेको छ ।  

यस सलमलत अन्तगणतका मुख्य-मुख्य आयोजनाहरु  

➢ यस गाउँपाधिकाका सबै वडाहरुिाई मध्यपहाधड िोकमागयसगँ जोड्न र सबै सडकहरुिाई बाह्र ैमधहना 

संचािनमा ल्याई सडक पहँुच स्थाधपत गनयका िाधग रु. ५० िाख र अन्नपूर्य गाउँपाधिकाको चक्रपथ 

धनमायर् र अन्य सडक धनमायर् एवं स्तरोन्नती गनयका िाधग धवशेष प्राथधमकताका साथ रु. ५ करोड ७० 

िाख बजेट धवधनयोजन गररएको छ ।   

➢ गाउँपाधिकाको गौरवको आयोजनाका रुपमा नागडाँडा स्वास््य चौकीमा १५ शैयाको अस्पताि धनमायर् 

गनयका िाधग कररब १९ करोड िागत अनुमानको आयोजना चािु आ.ब. मा ठेक्का प्रकृयाबाट शुरुवात 

गरी आगामी आ.ब.मा सम्पन्न गने गरी अगाधड बढाईएको छ ।  

➢ अन्नपूर्य गाउँपाधिका अन्तगयतको रर्नीधतक महत्वको सडकको रुपमा रहेका सडकहरु मध्ये ठुिा 

आयोजनाका रुपमा काँडे भदौरे सल्यान ग्राधमर् सडक धनमायर्का िाधग चािु आ.ब. मा रु. ४ करोड ५० 

िाखको ठेक्का गरी धनमायर् कायय सुरुवात गररएकोमा आगामी आ.ब.मा समेत रु. ४ करोड ५० िाख को 

धनमायर् कायय गने गरी बजेट व्यवस्थापन गररएको, त्यस्तै धबरठेाँटी देधख धतखेढुङ्गा सम्मको सडक धनमायर् 

गनयका िाधग आगामी आ.ब.मा प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदान र गाउँपाधिकाको सहभाधगताबाट रु. 

२ करोड बजटे धबधनयोजन गररएको र िमु्िे चन्द्रकोट िान्द्रुक सडक धनमायर् तथा स्तरोन्नती गनयका 

िाधग रु. २३ िाख  बजेट धबधनयोजन गररएको छ ।  

➢ वडा स्तरीय पूवायिार संरचना धनमायर् गनयका िाधग यस गाउँपाधिका अन्तगयतका ११ वटै वडाहरुका िाधग 

रु. १ करोड ७७ िाख बजेट  धबधनयोजन गररएको छ ।  

➢ यस गाउँपाधिका अन्तगयतका धनमायर् गनुयपने वडा कायायिय भवन धनमायर्का िाधग धजल्िा समन्वय 

सधमधत कास्कीको साझेदारीमा  गत बषय देधख शुरु भई  हािसम्म वडा नं. १ र वडा नं. ७ को वडा भवन 

धनमायर् सम्पन्न गरर सधकएको छ भने वडा नं. ३, ४, ५ र ८ को वडा कायायिय चािु आधथयक बषय धभतै्र 

सम्पन्न भईसक्ने छन् भने आगामी आ.ब. धभत्र वडा नं. ९, ११ र वडा नं. ६ को वडा कायायिय धनमायर् 

सम्पन्न गने गरी बजेट व्यवस्था गररएको छ । 



8 
 

➢ गाउँपाधिका अन्तगयतका आवश्यक मोटरेवि पुिको  धबस्ततृ पररयोजना प्रधतवेदन तयारी तथा सम्भाव्य 

झोिुङ्गे पुि धनमायर् गनयका िाधग रु. ६६ िाख बजेट धवधनयोजन गररएको छ । 

   

2. आलथणक लवकासः  यस सधमधततर्य  तपधशि बमोधजम खचय गने गरी  रु. ४ करोड ४ िाख रहेको छ, जुन 

कुि व्यय अनुमानको ५.३७ प्रधतशत रहेको छ ।   

यस सलमलत अन्तगणतका मुख्य-मुख्य आयोजना तथा कायणक्रमहरु  

➢ कृधष उत्पादन र उत्पादकत्वको अधभवृधद्ध र कृधष के्षत्रको आय आजयनको महत्वपूर्य के्षत्रको रुपमा धवकास 

गनयका िाधग कृधष तथा पशु धवकास तर्य  सशयत अनुदानको काययक्रम अधतररि रु. ५० िाख बजेट 

धबधनयोजन गररएको  छ ।  

➢  कृधष तथा पशु धवकास काययक्रम अन्तगयत एक घर एक बहुपोषर् युि करेसाबारी, कधर्, कोदो, सुन्तिा र 

आिु पकेट के्षत्र काययक्रम तथा प्रिानमन्त्री कृधष आिुधनकीकरर् पररयोजना काययक्रमका िाधग  रु. ३५ 

िाख र धवधभन्न अनुदानका काययक्रमहरुका िाधग आवश्यक बजेट धवधनयोजन गररएको छ ।  

➢ यस गाउँपाधिका अन्तगयतको आधथयक धवकासको महत्वपूर्य आिारका रुपमा रहेका पूवायिार सरंचनाहरु 

धनमायर् गनयका िाधग प्रधत वडा रु.१० िाखको दरिे रु.१ करोड १० िाख बजेट व्यवस्था गररएको छ ।  

➢ गाउँपाधिकाको महत्वपूर्य आिारनै पययटन भएकोिे पययटकीय पूवायिार एवं सरंचनाहरु धनमायर् र पययटन 

के्षत्रको प्रचारप्रसार र प्रवद्धयन गनयका िाधग रु. १ करोड बजेट धबधनयोजन गररएको छ ।  

➢ रैथाने बािी प्रवद्धयन काययक्रम (बािी धवकास काययक्रम) रु. १३ िाख, र्िरु्ि दशक धबरुवा रोपर् 

काययक्रममा  रु. ५ िाख , कृधष पययटन तथा प्रवद्धयन काययक्रम रु. २५ िाख बजेट प्रस्ताव गररएको छ । 

 

3. सामालजक लवकास  यस सधमधततर्य  तपधशि बमोधजम खचय गने गरी  रु. ४५ करोड ७३ िाख ७८ हजार 

रहेको छ, जुन कुि व्यय अनुमानको ६०.७८ प्रधतशत रहेको छ ।   

यस सलमलत अन्तगणतका मुख्य-मुख्य आयोजना तथा कायणक्रमहरु  

➢ कोधभड-१९बाट स्थानीय जनतािाई सुरधक्षत राख्न, स्वास््य सुरक्षाको प्रत्याभूधत धदिाउन र 

नागररकको सुरक्षाको धनधम्त कोधभड १९ धवरुद्धको खोप तथा भ्याधक्सन खररद गनयका िाधग रु.५० िाख 

धवधनयोजन गररएको छ ।  

➢ पाधिका बासीहरुिाई  गुर्स्तरीय स्वास््य सेवाको पहँुच सुधनधश्चत गनय, स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान 

गररने सेवािाई थप प्रभावकारी बनाउन जनस्वास््यका धवधभन्न काययक्रम तर्य  रु. २ करोड ९९ िाख 

बजेट धवधनयोजन गररएको छ ।  

➢ आयुवेद सेवाको अधभवृधद्ध गरी रोग प्रधतरोगात्मक क्षमताको धवकास गने, आयुवेद उपचार पद्धधत, ध्यान 

धशक्षा तथा योग अभ्यासिाई कायायन्वयन गनयका िाधग  रु. ३५ िाख बजेट धबधनयोजन गररएको छ ।  

➢ गुर्स्तरीय धशक्षा र सवयसुिभ धशक्षाका िाधग शैधक्षक पूवायिार, धशक्षक तथा धवद्याथी उत्पे्ररर्ा अधभवृधद्ध 

गनयका िाधग साथै गाउँ पाधिकामा काययरत बािधवकास सहजकताय, धवद्यािय कमयचारीहरुिाई नेपाि 
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सरकारिे तोकेको न्यूनतम पाररश्रधमक उपिब्ि गराउनका िाधग रु.१ करोड ४७ िाख , यस 

गाउँपाधिका अन्तगयत शैधक्षक के्षत्र धवकास काययक्रमका िाधग रु. ४१ िाख र संघीय सरकारबाट 

हस्तान्तररत सशयत काययक्रमको रुपमा यस गाउँपाधिका अन्तगयतका ५२ वटा धवद्याियहरुमा सबैका 

िाधग धशक्षा (आिारभूत र माध्यधमक तह) र धवद्यािय के्षत्र धवकास काययक्रमका िाधग रु. २० करोड ३९ 

िाख बजेट धवधनयोजन गररएको छ ।  

➢ मधहिा बािबाधिका तथा जेष्ठ नागररक दधित, आधदवासी जनजाधत उत्थान तथा सशधिकरर् र 

उपाध्क्षसगँ मधहिा काययक्रमका िाधग रु. ४२ िाख बजेट धवधनयोजन गररएको छ ।  

➢ नागररकहरुिाई स्वच्छ खानेपानी उपिब्ि गराउने र एक घर एक िारा अधभयान काययक्रमिाई संचािन 

गनयका िाधग रु. ५० िाख बजेट धवधनयोजन गररएको छ भने वडा नं. ४ को समथि खोिा खानेपानी 

आयोजना र बृहत िान्द्रुक अन्नपूर्य गाउँपाधिका खानेपानी आयोजनािाई यस गाउँपाधिकाको गौरवको 

आयोजनाका रुपमा अगाधड बढाउने गरी आवश्यक समन्वात्मक व्यवस्था धमिाईएको छ ।  

  

4. वन, वातावरर् तथा लवपद् व्यवस्थापनः  यस सधमधततर्य  तपधशि बमोधजम खचय गने गरी  रु. ६३ िाख 

रहेको छ, जुन कुि व्यय अनुमानको ०.८४ प्रधतशत रहेको छ ।  

यस सलमलत अन्तगणतका मुख्य-मुख्य आयोजना तथा कायणक्रमहरु  

➢ धवपद् व्यवस्थापन काययका िाधग गत बषय देधख स्थाधपत अन्नपूर्य गाउँपाधिका  धवपद् व्यवस्थापन कोषमा 

रु. ६२ िाख ५० हजार रहेकोिे उि कोषिाई प्राकृधतक तथा दैधवक धवपत्तीमा राहत, उद्धार तथा 

पूनस्थापना काययका िाधग प्रयोग गररनेछ ।  

➢ आगामी आधथयक बषयमा संचािन गररने गरी यस सधमधत अन्तगयत धवधभन्न काययक्रमका िाधग रु. ६३ िाख 

बजेट धवधनयोजन एवं बाडर्ाड गररएको छ ।  

 

5. सुशासन तथा संस्थागत लवकासः  यस सधमधततर्य  तपधशि बमोधजम खचय गने गरी  रु. १ करोड ८ िाख 

रहेको छ, जुन कुि व्यय अनुमानको १.४४ प्रधतशत रहेको छ ।  

 

यस सलमलत अन्तगणतका मुख्य-मुख्य कायणक्रमहरु  

➢ मानव संसािन तथा संस्थागत क्षमता धवकास, राजस्व पररचािन, धवधत्तय व्यवस्थापन , धवधत्तय जोधखम 

न्युधनकरर्, सावयजधनक सनुुवाइ, सामाधजक पररक्षर्, आन्तररक धनयन्त्रर् प्रर्ािी,  प्रभावकारी सेवा प्रवाह, 

सुशासन, उत्तरदाधयत्व र पारदयधशता र अन्तरधनकाय समन्वय जस्ता धवधवि काययक्रमका िाधग रु. ५८ िाख 

बजेट धवधनयोजन गररएको छ ।  

➢ बेरोजगार सूधचमा सूधचकृत बेरोजगारहरुका िाधग रोजगारी उपिब्ि गराउन कामका िाधग रोजगारी र युवा 

रोजगारीका िाधग रुपान्तरर् पहि पररयोजना अन्तगयतका धवधभन्न आयोजनाहरुमा बाडर्ाड हुने गरी रु. 

४९ िाख बजेट धवधनयोजन गररएको छ ।  
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➢ राधष्ट्रय पररचयपत्र तथा पधञ्जकरर् धवभाग अन्तगयत सामाधजक सुरक्षा काययक्रमिाई व्यवधस्थत गनय, राधष्ट्रय 

पररचयपत्र धवतरर् काययक्रम अगाधड बढाउन र व्यधिगत घटना दताय काययक्रमिाई प्रभाकारी बनाउनका िाधग 

रु. २३ िाख बजेट धवधनयोजन गररएको छ ।  

➢ गररधब धनवारर्का िाधग िघु उद्यम धवकास काययक्रम मार्य त धवधभन्न धसप मुिक तथा क्षमता अधभवृधद्धको 

काययक्रम र प्रधवधि हस्तान्तरर्का िाधग रु. ३७ िाख बजेट धवधनयोजन गररएको छ ।   

➢ वैदेधशक रोजगारीिाई व्यवधस्थत बनाउनका िाधग मनोसामाधजक परामशय, धवधत्तय सहजकताय र ररटनी 

स्वयंसेवक पररचािन काययक्रमको िाधग रु. २६ करोड ९ िाख बजेट धवधनयोजन गरीएको छ ।   

➢  यस गाउँपाधिका अन्तगयतका जेष्ठ नागररक, दधित जषे्ठ नागररक, धविवा तथा एकि मधहिा, अधत असि 

अपाङ्ग र दधित बािबाधिकाहरुका िाधग समाधजक सुरक्षा भत्ता स्वरुप नेपाि सरकारबाट तोधकए 

बमोधजमको दरमा पाउने गरी हाि गाउँपाधिकामा सूधचकृत ४४ सय २८ जना (आगामी आ.ब. मा नधवकरर् 

तथा थपघट भएमा सोही संख्या हुने गरी) रु. १५ करोड ५४ िाख ७८ हजार बजेट व्यवस्था गररएको छ ।  

  

6. गाउँपालिका कायाणिय, वडा कायाणिय संचािन प्रशासलनक तथा चािु खचण तर्ण   रु. ६ करोड ८० िाख 

रहेको छ, जुन कुि व्यय अनुमानको ९.०४ प्रधतशत रहेको छ ।   

 

श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय,  

उल्िेधखत के्षत्रगत बाँडर्ाडको धवस्तृत धववरर् अनुसूचीहरुमा उल्िेख गररएको छ । आगामी आधथयक 

बषयको िाधग प्रस्ताधवत गररएको आयोजनागत बाँडर्ाडको धववरर् वाधषयक धवकास काययक्रममा समावेश रहेको छ । 

सशयत अनुदान तर्य को हस्तान्तररत तथा धनके्षधपत काययक्रमहरु प्राप्त काययक्रमका आिारमा संचािन हुने गरी 

व्यवस्था धमिाईएको छ ।   

चाि ुआ.व. २०७७/७८ को हाि सम्मको यथाथय आय व्यय र आगामी आधथयक वषय २०७८/०७९ को 

अनुमाधनत आय व्यय धववरर्हरु, आधथयक धविेयक र धवधनयोजन धविेयकमा तथा योजनागत धवस्तृत धववरर् 

वाधषयक धवकास काययक्रम अनुसूचीहरुमा उल्िेख गरेकोो छु ।  

कर सम्बन्िी प्रस्ताव आधथयक धविेयक २०७८ यसै साथ प्रस्तुत गरेकोो छु । राजश्व परामशय  सधमधतको 

धसर्ाररसमा आगामी आ.ब. को िाधग प्रस्ताव गररएको करका दरहरुमा समयानुकुि सामान्य हेररे्र गररएको छ । 

उि  कर, दस्तुर सम्बन्िी प्रस्ताव  २०७८ साउन १ गते बाट प्रारम्भ हुने गरी व्यवस्था धमिाएकोो छु ।  

 श्रद्धेय गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय तथा यस सभाका सदस्य ज्यूहरु,  

कुन ैएक के्षत्रको धवकासिे मात्र समग्र गाउँपाधिकाको धवकास हुन नसक्ने वस्तुगत यथाथयहरुिाई मननो् 

गदै बजेट तयार गदाय सबै के्षत्रहरुिाई समेट्ने प्रयास गररएको छ । यसबाट सबै के्षत्रको सन्तुधित धवकासमा टेवा 

पुग्नेछ भन्ने धवश्वास धिएकोो छु । गाउँपाधिकािाई प्राप्त धसधमत स्रोत सािनिाई अधिकतम उपयोग गने गरी 
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योजना तथा काययक्रमहरुमा बाँडर्ाँडको व्यवस्था धमिाई सोही अनसुार बजटे धवधनयोजन गररएको छ । बजेटि े

धिएको उदे्दश्य प्राधप्तको िाधग प्रभावकारी कायायन्वयन एवम्  अनुगमन मूल्यांकन जरुरी हुन्छ, यसका साथ ै

संस्थागत, नीधतगत, काययधवधिगत सुिारका काययक्रमहरु समेत आवश्यक पनय जान्छ । उपयुि बजेट कायायन्वयनमा 

सदाझै सम्पूर्य गाउँपाधिका बासी एवम् सम्वद्ध सबै पक्षहरुबाट सहयोग, सल्िाह रचनात्मक सुझाव एवम् 

सृजनात्मक आिोचना र पृष्ठपोष्ट्र् प्राप्त हुने अपेक्षा धिएकोो छु ।  

पुन कोधभड-१९ को धवश्वव्यापी संक्रमर्को कारर् उत्पन्न असहज पररधस्थधतिे मानव समुदायका 

आवश्यता र प्राथधमकताहरुिाई न ै बदधि धदएको छ । त्यसैगरी, यसिे हरेक मुिुको अथयतन्त्र र समग्र शासन 

प्रधक्रयामा पधन गधम्भर असर पारेको छ  । यस्तो अवस्थामा हामीिे प्रवाह गररने सावयजधनक वस्तु र सेवाको पुनः 

प्राथधमधककरर् गनुयपने भएको छ । हामीिे हाम्रो पाधिकािाई कसरी कोधभड मुि गराउँदै स्वास््य, धशक्षा, 

खानेपानी, कृधष उत्पादन र रोजगारी प्रवद्धयन गने भन्ने चुनौतीसगँ जुध्दै महामारीको सुरुवाती चरर्देधख नै यससगँ 

जुध्न धवशेष भूधमका धनवायह गरेकोिे नै वास्तवमै स्थानीय सरकारको औधचत्य स्थाधपत भएको छ । पधछल्िो 

पररधस्थधतहरुिाई हेदाय आगामी धदनहरु अझ प्रधतकुि हनुे सक्ने देधखन्छ, यस्तो अवस्थाको सामना गनयका िाधग 

हामीिे आरु्िाई अझ बधढ व्यवधस्थत रूपमा पूवय तयारी गनुयपने अवस्था छ । 

अन्त्यमा, प्रस्तुत बजेट तजुयमाको धसिधसिामा हर वखत अमूल्य सुझाव धदई सहयोग गनुयहुने श्रद्धेय 

गाउँपाधिकाका अध्यक्ष ज्यू, काययपाधिका सदस्य ज्यूहरु तथा धनवायधचत पदाधिकारी ज्यूहरु,  गाउँपाधिकामा 

धक्रयाधशि राजनैधतक दिका पदाधिकारी ज्यूहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवम् राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु 

िगायत सबै पक्षको धवकासप्रधतको एकता, सम्वेदनशीिता, के्षत्रगत सूचनाको जानकारी एवम्  सबै धनवायधचत 

पदाधिकारी वीच रहेको उच्चस्तरीय समन्वय, सहकायय र सहभाधगता हाम्रो िाधग अत्यन्त महत्वपूर्य रह्यो, यसप्रधत 

सबैमा हाधदयक कृतज्ञता प्रकट गदै िन्यवाद धदन चाहन्छु । बजेट तजुयमाका धवधभन्न चरर्हरुमा सहभागी भई प्रत्यक्ष 

वा अप्रत्यक्ष सहयोग पुर् याउन ुहुने सम्पूर्य गाउँपाधिका बासीहरु एवम् आम नागररकहरुमा िन्यवाद धदन चाहन्छु । 

पुनः धवगत वषयबाट यस गाउँपाधिकािे धिएका दीघयकाधिन नीधत काययक्रम तथा बजटे र आगामी आ.व.को िाधग 

प्रस्ताधवत नीधत काययक्रम तथा बजेट प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयन हुन सकेमा अन्नपूर्य  गाउँपाधिकाको भौधतक 

पूवायिार िागयत आधथयक, सामाधजक, सांस्कृधतक एवम् मानव धवकासका के्षत्रमा सकारात्क प्रभाव पने देधखएकोि े

यसको सर्ि कायायन्वयनका िाधग सम्वद्ध सबै पक्षहरुबाट सदाझै धनरन्तर सहयोगको अपेक्षा सधहत प्रस्ततु 

वजेटको दर्ावार छिर्िमा यस सभाबाट प्राप्त थप रचनात्मक सुझावहरुको अपेक्षा सधहत, हाधदयक कृतज्ञता प्रकट 

गदै, पुनः सबैमा िन्यवाद सधहत धवदा हुन्छु ।  

नमस्कार, जय अन्नपूर्ण        

       

                                                                                               सगुन गुरुङ 

                                                                                 उपाध्यक्ष,अन्नपरू्ण गाउँपालिका     

                                                                संयोजक- बजेट तथा कायणक्रम तजुणमा सलमलत  

 

 


