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श्रदे्धय अध्यक्ष महोदय, 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरु, गाउँकाययपाधिका सदस्यज्यूहरु, गाउँसभाका 

सदस्यज्यूहरु, सबै राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु, पत्रकार तथा सुरक्षाकमीहरु सबैमा यस अन्नपूर्य 

गाउँपाधिकाको आगामी आ.व. २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गनय आयोधजत यस सम्माधनत सभामा 

हाधदयक स्वागत तथा नमस्कार गनय चाहन्छु ।  

 सवयप्रथम नेपािको युगान्तकारी पररवतयन गदै संघीय िोकताधन्त्रक गर्तन्त्र प्राधिको धनधम्त धवधभन्न 

चरर्का ऐधतहाधसक जन-आन्दोिनहरूमा, राष्ट्र र जनताको िाधग आफ्नो जीवन समयपर् गनुयहुने ज्ञात 

अज्ञात वीर सधहदहरु प्रधत सम्मानका साथ हाधदयक श्रद्धाञ्जिी अपयर् गनय चाहन्छु ।    

अन्नपूर्य गाउँपाधिकाको बाह्रौं गाउँसभामाको दोस्रो बैठक मार्य त धमधत २०७९/०३/०८ मा सम्पन्न 

गाउँसभाको प्रथम बैठकबाट पाररत नीधत तथा काययक्रम अनुसार स्थानीय तह धनवायचन २०७९ बाट 

धनवायधचत भई प्रथम पटक आगामी आ.व. २०७९/०८० को िाधग ऐधतहाधसक वाधषयक बजेट तथा 

काययक्रम प्रस्तुत गनय पाउँदा मिाई गवय महसुस भएको छ ।   

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

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

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

कमयचारीहरु तथा गाउपँाधिका बासी दाजुभाइ, धददी बधहनीहरु सबैमा हाधदयक िन्यवाद ज्ञापन गनय 

चाहन्छु । साथै गाउपँाधिकाको आ.व. २०७८/०७९ िगायत गत धवगत वषयका वजेट तथा काययक्रम 

सर्ि कायायन्वयनका िाधग अहम भुधमका खेल्नु हुने जन प्रधतधनिीज्यूहरु, राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु र 

सम्वन्िीत सवै पक्षमा हाधदयक आभार व्यक्त गदयछु ।  

ऐधतहाधसक संधविान सभावाट वनेको नेपािको संधविान २०७२ मार्य त हामी संघीयता संस्थागत गरी 

कायायन्वयनको चरर्मा छौं । धवगतका वषयहरुमा धनमायर् भएका वजेट कायायन्वयनको चरर्मा जादँा 

देधखएका कमजोरी र समस्याहरुबाट अनुभव हाधँसि गदै, जनताको आवश्यकता, चाहना र 

कायायन्वयनको तत्परता िाई ध्यानमा राधख, देशिे धव.स. २०७९ साि सम्ममा अधत कम धवकधसत 

देशवाट धवकधसत देशमा स्तरोन्नती गने र धव.स. २०८७ साि सम्म दीगो धवकासका िक्ष्य हाधसि गदै 

उच्च मध्यम आयस्तर भएको मुिुकमा स्तरोन्नती गनयका िाधग धिईएको समृद्ध नेपाि, सुखी नेपािी 

बनाउने राधष्ट्रय िक्ष्य पुरा गदै हाधमिे समृद्ध अन्नपरू्य गाउँपाधिका बनाउने संकल्प गरेका छ  ँ। 

अधिकारमा आिाररत धवकासको अविारर्ा अनुसार स्थानीय बासीहरुिाई धवकास मूि प्रबाधहकरर् 

गने र गुर्स्तरीय सेवा सुधविा प्रदान गने अवस्था सुधनधित गनयका िाधग  जनताको सबैभन्दा नधजकको 
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सरकारको रुपमा प्रत्येक्ष सरोकारका उल्िेधखत धवषयहरुिाई सम्बोिन गनयका िाधग गाउँपाधिकाबाट 

घोधषत िक्ष्य र उद्देश्यका साथ जनताबाट प्राि भएको धजम्मेवारीिाई इमान्दाररता पूवयक पूरा गनयका 

िाधग यस पाधिकािाई “कृलर्, पयणटन, उजाण र पूवाणिार, अन्नपूर्ण समृलद्धको आिार” को दीघयकाधिन 

िक्ष्य तय गरी नेपािको संधविान २०७२ को अनुसुची ८ र ९ मा उल्िधेखत स्थानीय तहको एकि 

तथा साझा अधिकार सूची, संघीय र प्रदेश सरकारिे प्रदान गरेको वजेट धसधिङ, स्थानीय सरकार 

संचािन ऐन २०७४,  स्थानीय तहको वाधषयक योजना तथा बजेट तजुयमा धदग्दशयन, २०७४ अन्नपूर्य 

गाउँपाधिकाको आवधिक प्रथम पञ्चवषीय  योजना २०७५/०७६-२०८०/०८१, मध्यकािीन खचय 

संरचना, गण्डकी प्रदेश सरकारको ऐन धनयम नीधत तथा काययक्रम, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट 

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

नीधत तथा काययक्रमहरु सहभाधगतामुिक योजना तजुयमा प्रकृयाका चरर्हरु अविम्वन गरी 

सहभाधगतामुिक ढंगिे आगामी आ.व. २०७९/०८० का िाधग यो बजेट तथा काययक्रम तजुयमा गररएको 

छ । यो बजेट तथा काययक्रम तजुयमा गदाय धवधभन्न के्षत्रका सरोकारवािाहरुबाट प्राि राय सुझाविाई समेत 

समावेश गरेको छु ।  

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

धनिायरर् सधमधत, बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सधमधत, गाउँपाधिकाको नीधत तथा काययक्रम र धवधभन्न 

माध्यमहरुबाट गररएको प्रधतवद्धता एवं घोषर्ा तथा गाउँ काययपाधिकाका धनर्ययहरु बमोधजम यस 

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

छुट धदने तथा आय संकिनको प्रशासधनक व्यवस्था गनय आधथयक धविेयक, २०७९ सेवा र काययहरुको 

िाधग सधञ्चत कोषबाट केही रकम खचय गने अधिकार धदन र सो रकम धवधनयोजन गनय धवधनयोजन 

धविेयक, २०७९ बाधषयक धवकास काययक्रम, २०७९ पेश गरेको छु ।  

संघीयता कायायन्वयनको प्रारधम्भक चरर्मै रहेकोिे अन्तर सरकारको समन्वयिाई मजबुत र प्रभावकारी 

बनाउदै गाउपँाधिकािाई प्राि धसधमत स्रोत सािन समूधचत उपयोग गरी सब ैके्षत्रहरुिाई समेधट समयम ै

कायायन्वयन गनय सक्ने गरी बजेट बाडँर्ाड गररएको छ ।  

वजेटका उदेश्यहरु 

आगामी आलथणक वर्ण २०७९।०८० को बजेटको मखु्य उद्देश्यहरु देहाय बमोलजम रहेका छन् । 

1. सामाधजक र आधथयक रुपान्तरर् गरी समृद्ध अन्नपूर्य गाउँपाधिका धनमायर् गने, 

2. सावयजधनक खचयमा पारदधशयता, धमतव्यधयता, जवार्देधहता र उत्तरदाधयत्व कायम गराउने, 

3. कृधषको उत्पादन र उत्पादकत्व अधभवृधद्ध गरी गाउँपाधिकािाई कृधष उत्पादनमा आत्म 

धनभयरताका साथ धनयायत गरी आयआजयनको माध्यम बनाउने,  
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4. आधथयक धवकास, गररवी धनवारर्, सामाधजक न्याय र समतामूिक धवकासको अविारर्ािाई 

अगाधड बढाउदै अन्नपूर्य बासी जनताको जीवनस्तरमा अधभवृधद्ध गने,  

5. उत्पादनमूिक तथा धछटो प्रधतर्ि प्राि गनय सधकने आयोजना तथा काययक्रम संचािन गरी 

जनताको जीवनस्तर अधभवृधद्ध गने,  

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

अविारर्ािाई  सघाउ पुर् याउने,  

7. आधथयक अनुशासन तथा धवधत्तय शुसासन कायम गने ।  

बजेटका प्राथलमकताहरू 

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

उजाण र पूवाणिार, अन्नपूर्ण समृलद्धको आिार”  भन्ने धदघयकािीन दृधष्ट्र्कोर्िाई आत्मसाथ गदै 

आधथयक वषय २०७९।०८० को बजेटमा देहायका के्षत्रमा िगानीिाई उच्च प्राथधमकता धदएको छु ।   

1. नागररकहरुको स्वास््य सेवा सभयसुिव वनाउन स्वास््य धवमा काययक्रम प्रभावकारी वनाउने,   

2. भ धतक पूवायिार धनमायर्मा गाउँपाधिका केन्र र वडा केन्रहरुिाई जोड्ने रर्नीधतक महत्वका 

सडकहरुको स्तरोन्नती गने काययिाई उच्च प्राथधमकतामा राख्ने साथै सडकहरुको स्तरोन्नतीको 

िाधग पक्की ढिान सडक धनमायर्का िाधग जोड धदने , 

3. गाउँपाधिकाको प्रशासधनक केन्रको जग्गा प्राधि, पूवायिार धनमायर्  र गाउँपाधिका अन्तगयतका 

वडाका वडा कायायिय भवनहरु, धवद्यािय भवन िगायतका पूवायिार संरचनाहरु र अन्य 

संघसस्था सामुदाधयक भवन धनमायर् गने ,  

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

5. गुर्स्तरीय र समुधचत खानेपानीको व्यवस्थापनका िाधग प्रत्येक घरमा एक घर एक िारा जडान 

अधभयान काययक्रम संचािन गने, 

6. गुर्स्तरीय र सवयसुिभ धशक्षाका िाधग शैधक्षक पूवायिारहरुको धनमायर्, धशक्षक तथा धवद्याथीहरुको 

उत्प्रेरर्ा अधभवधृद्ध गने,  

7. कृधष के्षत्रको उत्पादन उत्पादकत्व अधभवृधद्ध र अनुदानका काययक्रम मार्य त कृधषको 

आिुधनकीकरर्, व्यवसायीकरर्  र यान्त्रीकरर् मा जोड धदने,  

8. पययटन पूवायिारहरुको धनमायर् र धवकासका साथ अन्नपूर्य गाउँपाधिका धभत्रका पययटकीय 

सम्भावनाका के्षत्रहरुको समूधचत धवकास गदै पययटन प्रवियनका काययक्रम सञ्चािन गने,  
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9. आयआजयन, क्षमता धवकास र सशधक्तकरर्का साथ मानव संसािनको धवकास गरी 

गाउँपाधिकािाई आकषयर् केन्रको रुपमा स्थाधपत गने, 

10. परम्परागत संस्कृधत, मठ मधन्दर, गुम्बा तथा िाधमयक पययटकीय के्षत्रहरुको संरक्षर् तथा सम्वद्धयन 

र  घरेिु तथा साना उद्योगहरुको  एवं सहकारी के्षत्रको धवकास गने, 

11. मधहिा, बािबाधिका, आदीवासी जनजाधत, दधित, जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग िगायत पछाधड परेका 

वगयको उत्थान तथा धवकासका र सामाधजक सुरक्षा काययक्रम संचािन गने, 

12. सरसर्ाई तथा र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन, वन वातावरर् संरक्षर् र धवपद् व्यवस्थापन, हररयािी 

प्रवद्धयन र वातावरर् मैत्री धवकासिाई अगाधड बढाउने, 

13. यस गाउँपाधिकाबाट प्रवाह गररने सेवािाई धमतव्ययी, प्रभावकारी, उत्तरदायी, पारदशी र 

नधतजामुखी तुल्याउनको िाधग आवश्यक संरचनागत, संस्थागत र जनशधक्त धवकास गने । 

श्रदे्धय अध्यक्ष महोदय,  

म आगामी आ.व.को बजेट प्रस्तुत गनुय भन्दा अगाधड गत आ.व. २०७७ / ०७८ को यथाथय आय व्यय 

धववरर् र चािु आ.व. २०७८ / ०७९ को संशोधित आय/व्यय धववरर् संधक्षि रुपमा प्रस्तुत गनय चाहन्छु 

। 

 

आय/व्ययको लववरर् 

क्र.स

. 

लववरर् आ.व. २०७७/०७८ को यथाथण आ.व. २०७८/७९ का संशोलित 

अनुमान 

१ चािु खचय ४२८२८९४९३ 

 

३५६९३२४२० 

२ पुधँजगत 

खचय  

२३५१०७२८४ १८५९४६२६१ 

जम्मा 

 

६६३३९६७७७ 

 

५४२८७८६८१ 
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अब म यस अन्नपुर्य  गाउँपाधिकािाई आगामी आ.व. २०७९/०८० को िाधग स्रोत अनुमान तथा 

बजेटको सीमा धनिायरर् सधमधतबाट कायम हुन आएको कुि वजेट रकम रु. ६०५१७००००।– को 

धशषयकगत आय धववरर् देहाय  बमोधजम प्रस्तुत गरेको छु ।  

अगामी आ.ब. २०७९/०८० को प्रस्तालवत आय लववरर् 

क्र.स

. 

       स्रोत/लशर्णकहरु रकम रु. 

1 संघीय समाधनकरर् अनुदान १११९००००० 

2 संघीय राजस्व बाडँर्ाडँ  १०५४९२००० 

3 संघीय शशतय अनुदान २६८८००००० 

4 संघीय समपुरक अनुदान ३६०००००० 

5 संघीय धबशेष अनुदान १९७००००० 

6 प्रदेश  समपुरक अनुदान ५०००००० 

7 प्रदेश  समाधनकरर् अनुदान १२६६३००० 

8 प्रदेश राजश्व बाडँर्ाडँ  ६३३४००० 

9 आन्तररक आय २००००००० 

10 प्रदेश धवशेष अनुदान  ५०००००० 

11 गत आ.व.को अ.ल्या ८९००००० 

12 प्रदेश शसतय अनुदान ५०००००० 
१३ प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम  ३८१००० 

जम्मा ६०५१७०००० 
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अगामी आ.ब. २०७९/०८० को प्रस्तालवत व्यय लववरर् 

क्र.स        स्रोत/लशर्णकहरु रकम रु. 

1 संघीय शशतय अनुदान २६८८००००० 

2 संघीय समपुरक अनुदान ३६०००००० 

3 चािु खचय ९००००००० 

4 पुधँजगत खचय १७०६८९००० 

5 प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम  ३८१००० 

6 कधन्टनजेन्सी ४६००००० 

7 धबशेष अनुदान  १९७००००० 

8 प्रदेश समपूरक ५०००००० 

9 प्रदेश धवशेष अनुदान  ५०००००० 

१० प्रदेश शसतय अनुदान  ५०००००० 

जम्मा ६०५१७०००० 
 

उल्िेधखत आ.व. २०७९/०८० को िाधग प्रस्ताव गररएको आय तथा व्यय धववरर्मा संधघय ससतय 

अनुदान तर्य को सामाधजक सूरक्षा भत्ता वापतको रकम समावेश नगररएको हुदँा तुिनात्मक रुपमा 

बजेटको आकार सानो देधखए पधन श्रोत सािनको उपिब्ितािाई मध्यनजर सबै के्षत्रमा सन्तुधित रुपमा 

बजेट धबधनयोजन गने प्रयास गररएको छ।  

श्रदे्धय अध्यक्ष ज्यू,  

माधथ उल्िधेखत प्रस्ताधवत आयको धववरर् अनुसारको आगामी आ.ब २०७९/०८० को व्ययको 

िाधग धवषयगत सधमधत अन्तगयत के्षत्रगत बाडँर्ाडँ देहाय बमोधजम हुने गरी प्रस्ताव गरेको छु । 

1) यस गाउँपाधिकाका सबै वडाहरुिाई मध्यपहाडी िोकमागयसगँ जोड्न र सबै सडकहरुिाई बाहै्र 

मधहना संचािनमा ल्याई सडक पहुँच स्थाधपत गनयका िाधग र अन्नपूर्य गाउँपाधिकाको चक्रपथ 

धनमायर् र अन्य सडक धनमायर् एवं स्तरोन्नती गनयका िाधग समपूरक अनुदान सधहत धवशेष 

प्राथधमकताका साथ रु. ७ करोड ८५ िाख बजेट धवधनयोजन गररएको छ ।   

2) वडा स्तरीय पूवायिार संरचना धनमायर् गनयका िाधग यस गाउँपाधिका अन्तगयतका ११ वटै 

वडाहरुका िाधग रु. १ करोड ७७ िाख बजेट  धबधनयोजन गररएको छ ।  
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3) यस गाउँपाधिका अन्तगयतका धनमायर् गनुयपने ६ नं वडा कायायिय भवन धनमायर् सम्पन्न गने गरी 

आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररएको छ । 

4) गाउँपाधिका अन्तगयतका आवश्यक झोिुङ्गे पुि धनमायर् गनयका िाधग रु. १५ िाख बजेट 

धवधनयोजन गररएको छ । 

5) यस गाउँपाधिका अन्तगयतको आधथयक धवकासको महत्वपूर्य आिारका रुपमा रहेका पूवायिार 

संरचनाहरु धनमायर् गनयका िाधग प्रधत वडा रु.१५ िाखको दरिे रु.१ करोड ६५ िाख बजेट 

व्यवस्था गररएको छ ।  

6) कृधष उत्पादन र उत्पादकत्वको अधभवृधद्ध र कृधष के्षत्रको आय आजयनको महत्वपूर्य के्षत्रको रुपमा 

धवकास गनयका िाधग कृधष तथा पशु धवकास तर्य  सशयत अनुदानको काययक्रम अधतररक्त रु. ४५ 

िाख बजेट धबधनयोजन गररएको  छ ।  

7) पाधिका बासीहरुिाई  गुर्स्तरीय स्वास््य सेवाको पहुँच सुधनधित गनय, स्वास््य संस्थाहरुबाट 

प्रदान गररने सेवािाई थप प्रभावकारी बनाउन गाउपँाधिकाको नीधत र प्रधतबद्दता बमोधजम 

गाउँपाधिकाका सबै नागररकको स्वास््य धबमामा ५० प्रधतशत अनुदान सधहत स्वास््य तर्य   

धबमा रु. १ करोड ४० िाख बजेट धवधनयोजन गररएको छ ।  

8) आयुवेद सेवाको अधभवृधद्ध गरी रोग प्रधतरोगात्मक क्षमताको धवकास गने, आयुवेद उपचार 

पद्धधत, ध्यान धशक्षा तथा योग अभ्यासिाई कायायन्वयन गनयका िाधग  रु. ४ िाख बजेट 

धबधनयोजन गररएको छ ।  

9) गुर्स्तरीय धशक्षा र सवयसुिभ धशक्षाका िाधग शैधक्षक पूवायिार, धशक्षक तथा धवद्याथी उत्प्रेरर्ा 

अधभवृधद्ध गनयका िाधग साथ ै गाउ ँ पाधिकामा काययरत बािधवकास सहजकताय, धवद्यािय 

कमयचारीहरुिाई नेपाि सरकारिे तोकेको न्यूनतम पाररश्रधमक उपिब्ि गराउनका िाधग रु.१ 

करोड ४७ िाख, यस गाउपँाधिका अन्तगयत शैधक्षक के्षत्र धवकास काययक्रमका िाधग रु. २५ 

िाख बजेट धवधनयोजन गररएको छ ।  

10) मधहिा बािबाधिका तथा जेष्ठ नागररक दधित, आधदवासी जनजाधत उत्थान तथा सशधक्तकरर् 

र उपाध्क्षसगँ मधहिा काययक्रमका िाधग रु. २५ िाख ५० हजार बजेट धवधनयोजन गररएको छ 

।  

11) नागररकहरुिाई स्वच्छ खानेपानी उपिब्ि गराउने र एक घर एक िारा अधभयान काययक्रमिाई 

संचािन गनयका िाधग रु. ५५ िाख बजेट धवधनयोजन गररएको छ ।  

12) आगामी आधथयक बषयमा धवपद् व्यवस्थापन काययका िाधग गत बषय देधख स्थाधपत अन्नपूर्य 

गाउँपाधिका धवपद् व्यवस्थापन कोषमा रु. ५० िाख ३९ हजार धवधनयोजन गररएको छ । उक्त 
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कोषिाई प्राकृधतक तथा दैधवक धवपत्तीमा राहत, उद्धार तथा पूनस्थापना काययका िाधग प्रयोग 

गररनेछ ।  

13) मानव संसािन तथा संस्थागत क्षमता धवकास, राजस्व पररचािन, धवधत्तय व्यवस्थापन , धवधत्तय 

जोधखम न्यधुनकरर्, सावयजधनक सुनुवाइ, सामाधजक पररक्षर्, आन्तररक धनयन्त्रर् प्रर्ािी,  

प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सुशासन, उत्तरदाधयत्व र पारदयधशता र अन्तरधनकाय समन्वय जस्ता 

धवधवि काययक्रमका िाधग रु. ५३ िाख बजेट धवधनयोजन गररएको छ ।  

14) गाउँपाधिका धभत्रका सहकारी संस्थाको क्षमता अधभवृधद्ध, प्रवियन र धवकास काययक्रमका िाधग 

रु. ५ िाख धवधनयोधजत गररएको छ । 

15) परम्परागत प्राचीन म धिक संस्कार संस्कृधतको संरक्षर्, जगेनाय, धवकास र प्रवियनका िाधग 

धढकुरपोखरीमा संचािन हुने धतज धवशेष मेिा काययक्रम, भद रेको कोदो महोत्सव, प्रधवर् गुरुङ 

गायन प्रधतयोधगता, िुम्ि ेअन्नपूर्य म्याराथुन, घान्रकु, हनी हधन्टङ प्रधतयोधगता िान्रकु, र्ागु 

महोत्सव धवरेठाटी िगायतका गाउँपाधिकाका धवधभन्न स्थानहरुमा संचािन हुने मेिा, पवय, 

महोत्सवमा धदईने अनुदान तथा सहयोगिाई समेत वजेटमा सम्वोिन गररएको छ ।  

16) गाउँपाधिका कायायिय, वडा कायायिय संचािन प्रशासधनक तथा चाि ुखचय तर्य ःरु ९ करोड 

धबधनयोजन गरेको छु ।   

 

श्रदे्धय अध्यक्ष महोदय,  

उल्िेधखत के्षत्रगत बाडँर्ाडको धवस्तृत धववरर् अनुसूचीहरुमा उल्िेख गररएको छ । आगामी 

आधथयक बषयको िाधग प्रस्ताधवत गररएको आयोजनागत बाडँर्ाडको धववरर् वाधषयक धवकास काययक्रममा 

समावेश रहेको छ । सशयत अनुदान तर्य को हस्तान्तररत तथा धनके्षधपत काययक्रमहरु प्राि काययक्रमका 

आिारमा संचािन हुने गरी व्यवस्था धमिाईएको छ ।   

चािु आ.व. २०७८/७९ को हाि सम्मको यथाथय आय व्यय र आगामी आधथयक वषय 

२०७९/०८० को अनुमाधनत आय व्यय धववरर्हरु, आधथयक धविेयक र धवधनयोजन धविेयकमा तथा 

योजनागत धवस्तृत धववरर् वाधषयक धवकास काययक्रम अनुसूचीहरुमा उल्िेख गरेको छु ।  

कर सम्बन्िी प्रस्ताव आधथयक धविेयक २०७९ यसै साथ प्रस्तुत गरेको छु । राजश्व परामशय 

सधमधतको धसर्ाररसमा आगामी आ.ब. को िाधग प्रस्ताव गररएको करका दरहरुमा समयानुकुि सामान्य 

हेररे्र गररएको छ । उक्त  कर, दस्तुर सम्बन्िी प्रस्ताव  २०७९ साउन १ गते बाट िागु हुने गरी व्यवस्था 

धमिाएको छु ।  
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 श्रदे्धय गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय तथा यस सभाका सदस्य ज्यूहरु,  

कुनै एक के्षत्रको धवकासिे मात्र समग्र गाउँपाधिकाको धवकास हुन नसक्ने वस्तुगत यथाथयहरुिाई 

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

धवकासमा टेवा पगु्नेछ भन्ने धवश्वास धिएको छु । गाउँपाधिकािाई प्राि धसधमत स्रोत सािनिाई 

अधिकतम उपयोग गने गरी योजना तथा काययक्रमहरुमा बाडँर्ाडँको व्यवस्था धमिाई सोही अनुसार 

बजेट धवधनयोजन गररएको छ । बजेटिे धिएको उद्दशे्य प्राधिको िाधग प्रभावकारी कायायन्वयन एवम ् 

अनुगमन मूल्यांकन जरुरी हुन्छ, यसका साथै संस्थागत, नीधतगत, काययधवधिगत सुिारका काययक्रमहरु 

समेत आवश्यक पनय जान्छ । उपयुक्त बजेट कायायन्वयनमा सदाझै सम्पूर्य गाउँपाधिका बासी एवम् सम्वद्ध 

सबै पक्षहरुबाट सहयोग, सल्िाह रचनात्मक सुझाव एवम् सृजनात्मक आिोचना र पृष्ठपोष्ट्र् प्राि हुने 

अपेक्षा धिएको छु ।  

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

श्रदे्धय गाउँपाधिकाका अध्यक्षज्यू, काययपाधिका सदस्यज्यूहरु तथा धनवायधचत पदाधिकारीज्यूहरु,  

गाउँपाधिकामा धक्रयाधशि राजनैधतक दिका पदाधिकारी ज्यूहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवम् 

राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु िगायत सबैमा हाधदयक कृतज्ञता प्रकट गदै िन्यवाद धदन चाहन्छु । बजेट 

तजुयमाका धवधभन्न चरर्हरुमा सहभागी भई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग पुर् याउनु हुने सम्पूर्य गाउँपाधिका 

बासीहरु एवम् आम नागररकहरुमा िन्यवाद धदन चाहन्छु । यस गाउँपाधिकािे धिएका दीघयकाधिन नीधत 

काययक्रम तथा बजेट र आगामी आ.व.को िाधग प्रस्ताधवत नीधत काययक्रम तथा बजेट प्रभावकारी रुपमा 

कायायन्वयन हुन सकेमा अन्नपरू्य गाउपँाधिकाको भ धतक पूवायिार िागयत आधथयक, सामाधजक, 

सांस्कृधतक एवम् मानव धवकासका के्षत्रमा सकारात्क प्रभाव पने देधखएकोिे यसको सर्ि कायायन्वयनका 

िाधग सम्वद्ध सबै पक्षहरुबाट सदाझै धनरन्तर सहयोगको आवह्वान गदै प्रस्तुत वजेटको दर्ावार 

छिर्िमा यस सभाबाट प्राि थप रचनात्मक सुझावहरुको अपेक्षा सधहत, हाधदयक कृतज्ञता प्रकट गदै, 

पुनः सबैमा िन्यवाद सधहत धवदा हुन्छु ।  

नमस्कार, जय अन्नपूर्ण        

       

                                                                                           चन्रकिा अलिकारी 

                                                                          उपाध्यक्ष, अन्नपूर्ण गाउँपालिका     

                                                         संयोजक- बजेट तथा कायणक्रम तजुणमा सलमलत  

 


