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गाउँसभा अध्यक्षज्यू, 
प्रमखु अलथलत प्रदेश सभा सदस्य माननीय पषु्पा चौधिीज्यू 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतज्यू, 
वडा अध् यक्षज् यूहरु, 
कायिपालिका तथा गाउँसभाका सबपूर्ि सदस्यज्यूहरु, 
िाजलनलतक दिका प्रमखु एवम प्रलतलनलधज् यूहरु , 
सिुक्षा लनकायका प्रमखुज् यूहरु , 
ववर्यगत शाखाका प्रमखुज् यूहरु , 
गाउँपालिका तथा वडा कायािियका कमिचािी साथीहरु, 
संचािकमी तथा अन् य उपम्स् थत महानभुावहरु, 
 

१) संघीय िोकताम्न् िक गर्तन् ि स् थापना प चात भएको दोरो ो स् थानीय तहको लनवािचनमा स् थानीय तहको 
साविभौम जनतािे अनमुोदन गिी पठाएको जनप्रलतलनलधको हैलसयतमा यस गरिमामय सभामा आ.व 
२०७९/०८० को बजेट तथा कायिक्रम प्रस् ततु गनि पाउँदा गविको महससु गिेको ।ुसयस मह वपूर्ि अवसिमा 
िोकतन् ि ,गर्तन् ि ि संघीयताको स् थापना गनिका िालग आ नो प्रार् उसगि गने ञातात अञातात सब पूर्ि 
शवहदहरुप्रलत हार्दिक श्रद्धाञ् जिी अपिर् गददै  ववलभन् न आन् दोिनमा घाेते ,अपाग त तथा वेपता ा नागरिक प्रलत 
सब मान प्रकट गनि चाहन् ।ु स 

 

सभा अध् यक्ष एवम उपम्स् थत महानभुाव ज् यूहरु , 
२) पवहिो स्थानीय तहको लनवािचन प चातका ५ बर्ि मध् ये करिव २ बर्िको अवलध हामीहरु कोलभड-१९ को 
माहामािीबाट प्र यक्ष रुपमा प्रभाववत भय  स सवह नीलत ,सक्षम नतेृ व ,ृढ  आ म वव वास ि समपिर्का साथ 
अगालड ब ेकै कािर् गाउँपालिकाको भौलतक तथा सामाम्जक रुपान् तिर्मा केवह मह वपूर्ि उपि् धीहरु हालसि 
भएका ।नसयस बीचमा हामीहरुिे गाउँपालिकाको सवुवधा सब पन् न प्रशासकीय भवन ,केवह वडा बाहेकका 
वडा कायािियका भवनहरु, खोप केन् र तथा स् वास् ् य चौकीका भवनहरु लनमािर् गिी सेवा प्रवाहिाे थप 
प्रभावकािी बनाउन सफि भएका ।  स 

 

३) ''म्शक्षा, स्वास््य, कृवर्, पयिटन ि पवुािधाि सशुासन ,समवृद्ध शदु्धोधन गाउँपालिकाको मूि आधािस'' भन्न े
नािािाे साथिक बनाउन आ.व २०७९/०८० को बजेट तजुिमा गदाि नेपािको संववधान २०७२ ,स् थानीय 
सिकाि संचािन ऐन २०७४,संघीय ,प्रादेम्शक ि स् थानीय कानूनहरु, हामीिे जनतासँग गिेका प्रलतबद्धताहरु, 
दीगो ववकासका िक्ष् यहरु, ववलभन् न क्षेिका व् यम्क्त तथा संघ-सस् थाहरुसँग भएका ।िफिहरुिाे यथोम्चत 
रुपमा समावेश गिेको ।ु ससाथै गाउँपालिका लभिका टोि तथा वम्स् तस् तिबाट उठेका योजना तथा 
कायिक्रमहरुिाे प्राथलमकताका साथ अगालड ब ाउन केम्न् रत भएको ।ु स 
४) ववकासका िालग प्रचिु सबभावना भएको यस शदु्धोधन गाउँपालिकामा ववकासका संवाहकको प्रमखु रो ोत 
उविि भलूम ि उजािम्शि नागरिक नै हनु स यहाँ चनुौतीहरू पलन धेिै ।न ्स चनुौतीिाे अवसिमा बदल्दै 
अगालड ब ेि माि िक्ष्यमा प ुन सवकने हुँदा चनुौलतहरुिाे सामना गनुि नै हामी सबै जनप्रलतलनलधहरूको 
कति्य हो स   



 

 

५.शदु्धोधन गाउँपालिकाका चनुौती तथा समस्याहरू : 

 लतनाउ ि दानव नदीको कटान तथा डुवान स  

 म्शक्षा, स्वास््य, पेशा व्यवसाय तथा बेिोजगािी समस्या स  

 फोहिमैिाको सममु्चत व्यवस्थापन गनुि नसक् नसु 

 गरु्स्तिीय पूवािधाि ववकास गने, साविजलनक सबपम्ता को संिक्षर् गने, सीलमत रो ोत साधनबाट जनताका 
अपेक्षा तथा अवयकता पिुा गनुि नसक् नसु 

 शदु्धोधन गाउँपालिका रुपन्देहीबाट प्रक्षेपर् गरिएको आन्तरिक आबदानीको िक्ष्य हालसि गनि नसक्नसु  

 संघीय तथा िमु्बवनी प्रदेश सिकािबाट प्राप्त लसलिग त अनसुाि िाजश्व बाँडफाड बापतको िकम प्राप्त 
नहनुसु  

 लसलमत श्रोत साधनबाट असीलमत माग सबबोधन हनु नसक्न ुस  

सभाध्यक्ष एवं सदस्य महानभुावहज् यूहरु 

६.शदु्धोधन गाउँपालिकाका सबभावना तथा अवसिहरूूः 
 

 लतनाउ ि दानव नदीको तटबन्धन गिी करिडोिको रूपमा ववकास गिी आकर्िक बनाउने ि यी 
नदीहरूबाट लसंचाइ सवुवधा लिे कृवर्िाे व्यवसायीकिर् ि बजािीकिर् गिी आय आजिन ब ाउन 
सवकन े अवस्था । स साथै नदीजन्य पदाथिको उपयोगबाट आन्तरिक आय ब ाउन सवकने िाम्रो 
सब भावना । स   

 म्शक्षा ि स्वास््य क्षेिको ववकास गिी चेतना बवृद्ध तथा िोजगािीका अवसि ब ाउन सवकने अवसि 
।स   

 टोि ववकास संस्थाको सहभालगता ि सवक्रयतामा फोहि मैिाको सममु्चत व्यवस्थापन गिी पूर्ि 
सिसफाे यकु्त गाउँपालिका बनाउन सवकने अवस्था । स   

 प्रभावकािी अनगुमन तथा जनताको साथिक सहभालगताबाट दीगो ,भिपदो ि गरु्स्तिीय ववकास गनि 
सवकने प्रचिु संभावना । स   

 जनप्रलतलनलधहरूको सवक्रयता ि जनताको साथिक सहभालगतामा साविजलनक सबपम्ता  संिक्षर् गिी 
सदपुयोग गनि सवकने अवस्था िहेको । स  

 किको दायिा फिावकिो बनाे आन्तरिक आबदानीको रो ोत ववृद्ध गनि सवकने सब भावना । स   

 धालमिक, संस्कृलतक, एलतहालसक स्थिहरूको ववकास गिी पयिटकहरू आकर्िर् गिी आन्तरिक ि वाह्य 
पयिटन प्रविद्धन गने संभावना िहेको । स 

७.शदु्धोधन गाउँपालिकाको  आ.व २०७९/०८० को बजेटमा दीघिकालिन सोच सवहत लनबन उद्देयहरू िहेका 
।न ्स  

 दीघिकालिन सोच : “म्शक्षा, स्वास््य, कृवर्, पयिटन ि पूवािधाि , सशुासन, समवृद्ध शदु्धोधन गाउँपालिकाको मूि 
आधाििाे साथिक बनाउन ुस 

 

उद्देयहरू :   

 व्यवसावयक कृवर् पेशा अबिबवन गददै  नागरिकिाे आमलनभिि तफि  उन्मखु बनाउन ुस 

 गरु्स्तिीय म्शक्षामा जोड र्दने, स्वास््य सेवािाइ प्रभावकािी बनाउदै िैजान ुस  



 

 

 भौलतक पूवािधाि ववकासमा प्राथलमकता र्ददै गरु्स्तिीय ववकास लनमािर्मा जोड र्दन ुस 

 सामाजिक, आजथिक र भौजिक परू्ािधार जर्कास मार्ि ि सामाजिक न्याय सजििको समिामलुक समाि जिमािण 

गिुि ।  

 आन्तरिक तथा बाह्य पयिटकहरूिाे आकर्िर् गने तफि  जोड र्दन ुस 

 खेिकुदको ववकासमा जोड र्दन ुस  

 ववपद् ्यवस्थापनिाे प्रभावकािी बनाउने साथै वाताविर् संिक्षर् ि स्वच्। खानेपानी, सिसफाइ 
सबबन्धी कायिक्रम कायािन्वयनमा जोड र्दन ुस  

 संस्थागत ववकास ि सशुासन प्रवद्धिन गनुि स 

 समावेशी ि सन्तलुित ववकास प्रवद्धिन गनुि स  

 िाजस्वका दायिाहरू फिावकिो बनाउदै आन्तरिक आयका नयाँ क्षेि पवहचान गनुि स  

 लसलमत साधन ि रो ोतबाट उच्चतम उपि्धी हाँलसि गनुिस  

 साविजलनक सेवाप्रवाहमा नागरिकहरूको पहुँच ववस्ताि गनुि स 

 गाउँपालिकाबाट भएका लनर्िय ि नीलतहरुिाे प्रभावकािी रुपमा कायािन्वयन गनुि स 

 नागरिकहरूको आयस्तिमा ववृद्ध गनि ववलभन्न वकलसमका सीपमूिक ि आयआजिन तालिम कायिक्रम 
संचािन गनुिस   

 साविजलनक खचििाे पािदम्शि ि लमतव्ययी बनाउन ुस  

 

 

बजेटका उद्देयहरु हालसि गनि देहाय अनसुाि क्षिेगत तथा कायिक्रमगत प्राथलमकता लनधाििर् गिेको ।ु : 

 

 आलथिक ववकास तथा गिीबी लनवािर्मा प्रयक्ष योगदान पयुािउन,े 

 उपादनमूिक तथा ल।टो प्रलतफि प्राप्त गनि सवकन,े 

 जनताको जीवनस्ति, आबदानी ि िोजगािी बढ्ने, 
 िाजश्व परिचािनमा योगदान पयुािउने, 
 सेवा प्रवाह, संस्थागत ववकास ि सशुासनमा योगदान परु् याउन,े  

 स्थानीय रो ोत साधनमा आधारित भे जनसहभालगता अलभववृद्ध गने, 

 िैंलगक समानता तथा सामाम्जक समावेशीकिर्को अलभववृद्ध गने,  

 दीगो ववकास, वाताविर् संिक्षर् ि ववपद व्यवस्थापनमा योगदान परु् याउने, 
 स्थानीय सहभालगता जटु्ने, स्वयम ्सेवा परिचािन गनि सवकने तथा िागत कम िा न,े 

 भावर्क तथा साँस्कृलतक पक्षको जगेनाि ि सामाम्जक सद्भाव तथा एकता अलभववृद्धमा सघाउ परु् याउने 
 , 

सभाध्क्ष्य एवं सदस्य महानभुावहरु :  

८.चाि ुआ.व. ०७८/7९ को अवस्थाूः 
 

स्थानीय तहको लनवािचन सबपन्न भएपश्चात शदु्धोधन गाउँपालिकामा लनवािम्चत जनप्रलतलनधीहरूको सहयोग ि 
समन्वयमा पवहिो बर्ि आ.व.०७४/०७५, दोरो ो बर्ि आ.ब.२०७५/०७६  को धेिै योजनाहरू सबपन्न भै 
सकेकोमा तेरो ो आ.व. 076/77 ि आ.व. 077/78 मा कोलभड १९ का कािर् सबपन्न हनु नसकेका 



 

 

कलतपय योजनाहरु आ.व. 07८/7९ मा स्थानीय तहको लनवािचन ि मूल्य ववृद्धको कािर् पूर्ि नहनु ेतथा 
कलतपय योजनाहरु सरुु नहनुे अवस्थामा िहेका ।न ्स आ.व.०78स79 को ववद्यमान अवस्थािाे लनबनानसुाि 
उल्िेख गनि चाहन्।ु  स  

 यस आ.व.मा कृवर् तथा पशपंुक्षी कायिक्रम तफि  वकसानहरूिाे  बेमौसमी तिकािी, घाँस, च्याउ, 

िगायतको ववउ ववतिर् गरिएको । साथै गाउँपालिका लभि पश ुखोप, भैसी ि बाख्रा प्रबद्धिन, और्धी 
ववतिर्, प्राववलधक सेवा प्रदान गने कायि सबपन्न हनुे चिर्मा िहेको । स 

 गाउँपालिकाको भवन लनमािर् कायि सबपन्न गिी नयाँ भवनबाट गाउपालिका कायािियको सेवा प्रवाहहको 
थािनी गरिएको । स वडा नं. ३ ि ४ को भवनको लनमािर् कायि सबपन्न भइ आनै नयाँ भवनबाट 
सेवा प्रबाह तथा कायि भएको । सआगामी वर्ि देम्ख वडा नं.1 को नया भवनबाट सेवा प्रवाहको 
थािनी गरिने। स 

 दानव नदीका ववलभन्न घाटहरूको (IEE) सबपन्न गिी नदीजन्य पदाथि ववक्रीको िागी ठेक्का गिी 
आन्तरिक आबदानी बवृद्ध गरिएको ।  स साथै दानव नदीका ववलभन् न स्थानमा तटबन्ध गने कायि  
सब पन् न गरिएको । स  

 आवयक ऐन ,लनयम ि कायिववलध तयाि गिी िाग ुगरिएको । स  

 घिनक्सा पास गने व्यवस्था िाग ुगरिएको । स जसिे गदाि अब बने्न घिहरू भकूब कीय ृढवििे 
सिुम्क्षत हनुे ववश्वास गरिएको । स  

 मोलतपिु प्राथलमक स् वास् ् य केन् रमा अ याधलुनक सेवा सवहतको Digital X-ray तथा Ultra-sound को 
व् यवस् था भएको ।स 

  मोलतपिु प्राथलमक स् वास् ् य केन् रबाटै स् वास् ् य ववमा कायिक्रम सचुारु भे गाउँपालिका बासीहरुिे 
सहज ि सिि  ग तिे सेवा लिे िहेका ।न स  

 सु किी प चातको अलनवायि दुे  पटक स् वास् ् यकलमिद्धािा घिभेट कायिक्रमको  मोलतपिु प्राथलमक 
स् वास् ् य केन् र माफि त संचािन गरिएको अवस्था । स 

 १२ बर्ि भन् दा मालथका सब पूर्ि नागरिकहरुिाे कोिोना िोग ववरुद्धको खोप िगाे पूर्ि खोप पालिका 
समेत घोर्र्ा गरिएको अवस्था । स 

 वडा नं.३ मा खोप केन्रको भवन, वडा नं. १ ि ३ मा आधािभतू स्वास््य चौकीका भवनहरुको 
लनमािर् सबपन्न भएको । स  

 आय तथा व्यय ववविर्हरू ववद्यतुीय माध्यमबाट आबदानी िाख् ने ि खचि गने थालिएको ि SUTRA मा 
आधारित िेखा प्रर्ािी अविबवन गरिएको । जसबाट संघीय सिकाििे यस गाउपालिकाको आबदानी 
ि खचि िगाएत ववम्ता य ववविर् जनुसकैु बखत प्राप्त गनि ि हेनि सक्द। स  

 चाि ुआलथिक बर्िबाट म्जन्सी व्यवस्थापन गनि नेपाि सिकािको लनदेशन बमोम्जम PAMS को प्रयोग 
गरिएको ।स आगामी वर्िबाट योजनाको कायि Sutra सटवयि माफि त गरिने । स यसिी गाउँपालिका 
प्रववलध मैिी बन्दै गएको ।स 

 गाउँपालिका ि वडा कायािियिाे प्रववलध मैिी बनाउन आवयक पने आे.टी. सबबन्धी सामाग्री 
उपि्ध गिाइएको । स  

 िाष् रपलत शैम्क्षक सधुाि कायिक्रम तथा मूख् यमन् िी शैम्क्षक सधुाि कायिक्रमबाट ववलभन् न ववद्याियमा 
भवन ,शौचािय लनमािर् तथा ममित संभािका कायिहरु सब पन् न हनुे चिर्मा ।न स 



 

 

 सवै सामदुावयक ववद्याियमा ICT व् यवस् थापन गिी सो सब बन् धी तालिम सब पन् न गरिएको । स  

 व्यम्क्तगत घटना दताि अनिाेन प्रर्ािीका माध्यमबाट गने गरिएको ।सलडम्जटाइजेशन ि दताि म्शववि 
संचािन गने कायि सबपन्न भएको । स 

 आ.व. ०७८/०७९ मा ठेक् का पटाबाबाट सबपन्न हनुे योजनाहरु ठेक् का सबझौता भे कायािन्वयनको 
चिर्मा िहेका ।न ्स साथै 07७/7८ मा सबपन्न हनु नसकेका क्रमागत योजनाहरु धेिैजसो सबपन्न 
भएका ।न भने केही सबपन्नको चिर्मा िहेका ।न स  

 भमूी व् यवस्था कायिक्रमका िागी िगत संकिन गने कायि भएको । स  

 वडा न. ५ को मानपकडीमा दवािह पाकि  लनमािर् सबपन्न भइ संचािनमा आएको । स   

 भािी मेम्शन उपकिर् प्रयोग हनुे, उपभोक्ताहरुको िागत सहभालगता नहनुे ि जवटि प्रकृलतका कायिहरु 
ठेक् कापटाबा माफि त गने परिपाटीको ववकास गरिएको । स 

 जनप्रलतलनलधहरूिे आनो म्जबमेवािी वहन गने क्षमता ब ेको । सकमिचािीहरुमा पेशगत 
व् यवसावयकता ब ेको । स  

  यस गाउँपालिकाको चाि ुआ.व.२०७८/०७९ को समग्रमा बजेट खचि हेदाि  57 प्रलतशत भएकोमा 
चाि ु तफि  56 प्रलतशत ि पुजँीगत तफि  44 प्रलतशत खचि भएको । स कलतपय योजना तथा 
कायिक्रमहरु चाि ुअवस्थामा िहेका ि कलतपय भकु्तानीको चिर्मा िहेका ।न स  

९.आ.व. ०७९/०८० को बजेटका मखु्य मखु्य ववशरे्ताहरुूः 
 

 यस गा.पा. अन्तगित अलत ववपन्न, असाहय व्यम्क्तहरुिाे संघीय सिकाििे तोकेको असाध्य कडा िोग, 

मटुु िोग, मगृौिाको िोग, क्यान्सि िगायतका िोगहरुका िालग तोकेको अस्पतािमा उपचािाथि िहेको 
अवस्थामा गा.पा.बाट आलथिक सहायता गने कायििाइ लनिन्तिता गरिएको । स 

 प्रकोप पीलडतिाे आवयक िाहत र्दनको िालग बजेटको व्यवस्था गिेको ।ु स 

 गरु्स्तिीय भौलतक पूवािधाि नै समवृद्धको आधाि हनुािे पूवािधाि ववकासका क्षेिहरू सडक संजािको 
ववस्ताि टोि बम्स्तसबम गनि बजेटको व्यवस्था गरिएको । स गाउँपालिकास्ति ि वडास्ति गिी 
पूवािधाि ववकासमा रू. 125650000/- ( बाह्र किोड ।पन्न िाख पचास हजाि )  बजेट ववलनयोजन 
गरिएको । स यसमा शाखागत बजेट तथा िमु्बवनी प्रदेश सिकाि ि नेपाि सिकाििे ववलनयोजन 
गिेको योजना गिी  भौलतक पूवािधाि तफि  रु 198065000/- (उन्नाइस  किोड असी िाख पैसठ्ठी 
हजाि) हनुे देम्खन्। स  

 वडाबाट संचािन गरिने वडा स्तिीय योजना तथा कायिक्रमको िालग प्रयेक वडाका िालग रु. १ 
किोडका दििे सात वटा वडाका िालग रू. ७ किोड बजेट ्यवस्थापन गरिएको । स  

 िमु्बवनी प्रदेश सिकािबाट प्राप्त सशति अनदुान , समपिुक अनदुान ि ववशेर् अनदुान गिी रू. 
26000000/- ( अक्षरुपी दुे  किोड साठी  िाख माि )  पमु्जगत ि 3000000/- लतस िाख 
चाि ुगिी जबमा 29000000/-  दुे  किोड न्बे िाख उपि्ध भएको । जनु प्रदेश सिकािको 
कायिववलध ि लनदेशन अनसुाि प्रभावकािी रूपमा कायािन्वयन गरिने । स   

 प्रधानमन्िी िोजगाि कायिक्रम अन्तगित संघीय सिकािबाट प्राप्त हनुे बजेट तथा कायिक्रममा िम्क्षत 
बेिोजगाि समूहमा प्रभावकािी रूपमा कायािन्वयन गरिने । स प्रधानमन्िी िोजगाि कायिक्रमसँग 



 

 

साझेदािी गनि सवकने कायिक्रमहरु प्राववलधक, योजना ि आलथिक प्रशासनसँग समन्वय गिी साझेदािीमा 
संचािन गरिने । स  

 कृवर् क्षेिको ्यवसावयकिर्, ववववधीकिर्, आधलुनकीकिर् ि याम्न्िकीकिर् गददै  िैजान कृवर् ि पश ु
ववकास क्षेिमा सशति समेत गिी रू. 25000000/- ( दुे  किोड पचास िाख)  बजेट व्यवस्थापन 
गरिएको । स  

 म्शक्षामा सशति अनदुान ि गाँउपालिकाबाट ववलनयोम्जत बजेट समेत गिी कुि रू. 163823000/- 
( सोह्र किोड  अठ्ठलतस िाख तेइस हजाि ) बजेट ववलनयोजन गरिएको । स जसको सफि कायािन्वयन 
बाट म्शक्षको गरु्स्तिमा बदृ्धी भे म्शक्षा क्षेिका परिसूचकहरुमा सकािामक सधुाि आउने अपेक्षा 
गरिएको । स “गरु्स्तिीय म्शक्षा शदु्धोधनको प्रलतबद्धता” साकाि पानि सहयोग प ुन ेअपेक्षा गरिएको 
। स   

 स्वास््यमा सशति अनदुान ि गाउँपालिकाबाट ववलनयोम्जत समेत कुि रू. 39700000/-  (तीन 
किोड सन्तान्बे िाख)  बजेट ववलनयोजन गरिएको । स उक्त बजेट कायािन्वयन बाट स्वास््य 
क्षेिमा प्रभावकारिता ल्याउन सहयोग प ुने । स अयावयक और्धीको अभाव हनु र्दइने ।ैन स 
तकाि हनुे स्वास््यजन्य प्रकोपको िालग बजेट व्यवस्था गिेको ।ु स 

  अवकास हनुे मवहिा स्वास््य स्वयम ्सेववकािाे प्रोसाहन गनि बजेट ववलनयोजन गिेको ।ु स 

 गाउँपालिका परिसिमा हरियािी प्रवद्धिन गनिका िालग रु 5000000/- पचास िाख ववलनयोजन 
गिेको ।ु स 

 खानेपानी तथा सिसफाेको िालग  1300000/- ( तेह्र िाख ) आन्तरिक ि 200000/- दुे  
िाख सशति गिी 1500000/- पन्र िाख  बजेट व्यवस्था गरिएको । स   

 बन, बाताबिर् तथा ववपद् ्यवस्थापन तथा  ल्याण्ड वफल्ड साइट ि सवदाह गहृ को उपयकु्त स्थान 
पवहचान गिी गरुु योजना तयाि गनिका िालग रु 10000000/- एक किोड बजेट ववलनयोजन 
गिेको ।ु स  

 जनलनवािम्चत पदालधकािीहरूिाेि िमु्बवनी प्रदेश सिकाििे तोकेको सवुवधा उपि्ध गिाउन रु 
9500000/- ( पन्चान्बे िाख )  बजेटको ्यवस्था गरिएको । स   

 सामदुावयक कोर् तफि  रु. 1500000/- ( पन्र िाख ) ववलनयोजन गरिएको । स  

 ववलभन्न िम्क्षत वगिको िालग रु. 2000000 ( लबस िाख )  बजेट ववलनयोजन गरिएको । स 

 संघीय सिकाि ि िमु्बवनी प्रदेश सिकािबाट प्राप्त हनुे समपिुक अनदुानका योजनामा साझेदािी गनि 
रु 20000000/- ( दइु किोड ) बजेट ववलनयोजन गरिएको । स  

 अयावयक आकम्स्मक लनमािर् ि ममित संभािको िालग आवयक पुमँ्जगत बजेट ।ुट्याएको ।ु स 

 यस शदु्धोधन गाउँपालिका क्षेिमा साविजलनका शौचािय लनमािर् गनि आवयक बजेटको व्यवस्था 
गरिएको ।स 

सभाध्यक्ष एवं सदस्य महानभुावहरु,  

 

 चाि ु आ.व. को कुि बजेट 638408000/- लिसठ्ठी किोड चौिासी िाख आठ हजाि मध्ये 
बजेटबाट स्थालनय तहको पवहिो प्राथलमकता नागरिकको नम्जकको स्थानबाट सेवा प्रवाह गनुि भएकोिे 
संम्घय सिकािको सामाम्जक सिुक्षा भता ा तफि  करिव 100000000/- (दस किोड) म्शक्षक तथा 



 

 

स्वास््यकमीहरुको तिव तथा ववर्यगत शाखाहरुको बजेट समेत गिी रु. 177085०००/- ( सि 
किोड सता िी िाख पचासी हजाि माि ) चाि ुखचितफि को िकम स्थालनय तहहरुिे कायािन्वयन गने 
म्जबमेबािी पाएको कािर् पजुीगत बजेट भन्दा चाि ुबजेटको आयतन ब ी हनुे गिेको ।स  

 
 
 

गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/0८० को बजेटको  रो ोत देहाय बमोम्जम पूलति हनु।े : 

 

 क.आन्तरिक आय रू. 35000000/-  (तीन किोड पचास िाख )  

 ख.संघीय सिकािबाट प्राप्त रू. 360250000/-  (।म्ता स  किोड दुे  िाख पचास हजाि ) 

  ग. िमु्बवनी प्रदेश सिकािबाट प्राप्त रू. 36512000/- (तीन किोड पैसठ्ठी िाख बाह्र हजाि )  

घ. संम्घय सिकाि ि िमु्बवनी  प्रदेश सिकाि बाट िाजश्व बाँडफाँड बापत रु. 106646000/- 
(दश   किोड ।ैसठ्ठी िाख ।यालिस हजाि) 

        ङ. सामाम्जक सिुक्षा भता ा वापत रू. 100000000/-  ( दस किोड )   

        च. सडक बोडि नेपािबाट रू.१०,००,०००स–  (दश िाख स)  

        ।. सूचना प्रववलध अलधकृतको पारिश्रलमक अनदुान रू.४,५०,०००स– (चाि िाख पचास  हजाि) 
गिी जबमा कुि बजेट रू. 638408000/- (लिसठ्ठी किोड चौिासी िाख आठ हजाि ) मध्ये 
गाउँसभािे ववलनयोजन गने बजेट रु 284458000/- अठ्ठाइस किोड चौवालिस िाख अन्ठाउन्न 
हजाि माि िहेको । स 

 

बजेटिाे लनबनानसुािका ववर्यगत म्शर्िकहरुमा वलगिकिर् गरिएको । : 

 

१) आलथिक ववकास तफि  रू. 21600000/-स– ( दुे  किोड सोह्र िाख  )  

२) सामाम्जक ववकास तफि  रू. 46055000/- (चाि किोड साठी िाख पचपन्न हजाि) 

३) भौलतक पूवािधाि ववकास तफि  रू. 102800000स– (दस किोड अठ्ठाइस िाख ) स यसमा 
गाउपालिकाको शाखागत, संम्घय सिकाि ि िमु्बवनी प्रदेश सिकािको बजेट समेत गदाि रु. 
198065000/- (उन्नाइस किोड असी िाख पैसठ्ठी हजाि) 

४) बन, वाताविर् तथा  ववपद् ्यवस्थापन, नदी लनयन्िर् तफि  रु. 11555000/- (एक किोड पन्र िाख 
पचपन्न हजाि ) 

५) संस्थागत ववकास तथा सशुासनतफि  रू. 8290000स– (बयासी िाख न्बे हजाि)  

६) सामाम्जक सिुक्षा भता ा रू. 100000000स– (दस किोड )    

७) चाि ुखचि रू. 94158000/- (नौ किोड पन्र िाख अन्ठाउन्न हजाि) 

 िाजश्वका दायिाहरू (क्षेिहरू) खोज्दै फिावकिो बनाएि आन्तरिक आबदानी ब ाउदै िैजान पहि 
गरिने । स   

 आगामी आ.व. २०७९स०८० मा यस गा.पा. अन्तगित लिइने कि, शलु्क, दस्तिु, दण्ड जरिवाना 
िगाएतका अन्य किका दिहरुमा केही म्शर्िकहरु माि न्यायोम्चत हेिफेि गिी प्राय धेिैजसो किका 
दि यथावत िाम्खएको । स  

 व्ययको ववविर् ववलनयोजन ऐनमा समावेश गरिएको । स   



 

 

 िाजश्व तथा किका दिहरूको ववस्ततृ ववविर् आलथिक ऐनमा समावेश गरिएको । स   

१०.योजना तथा कायिक्रमहरूको ववस्ततृ आयको ववविर् अनसूुची १ मा ि व्ययको ववविर् अनसूुची २ मा 
उल्िेख गरिएको । स 

१1.यस सबमालनत सभामा पेश भे सभािे पारित गिेको नीलत तथा कायिक्रम कायािन्वयन गनि मद्धत प ुने 
गिी बजेट ववलनयोजन गरिएको । स  

१2. सामाम्जक सिुक्षा भता ा व्यवम्स्थत ि सिि तरिकािे बैंक माफि त ववतिर् गनि बजेटको व्यवस्था गरिएको 
। स  

१3. वडा भेिाबाट माग भै आएका तथा गाउँपालिकािे अलत आवयक ठानेका योजनाहरू मध्ये रो ोत अभाविे 
बजेट ्यवस्थापन गनि नसवकएका योजनाहरू थप रो ोत प्राप्त भएमा क्रमशूः प्राथलमकताका आधािमा 
कायािन्वयन गददै  िलगने ।स 

१4. गाउँपालिकाबाट आनो रो ोत साधनिे नभ्याउने प्रकृलतका योजनाहरु िमु्बवनी प्रदेश सिकाि ि संघीय 
सिकाि सँग माग गरिने। स 

१5. बजेटमा ्यवस्था गरिएका योजना तथा कायिक्रमहरू उदे्दय अनरुूप कायािन्वयन गिी खसुी ि सखुी 
जनता सवहतको समदृ्ध शदु्धोधन गाउँपालिका बनाउन हाम्रा सबपूर्ि सभाका सदस्यहरू िा न ु हनुे। 
सयसमा िाष्ट्र सेवक कमिचािीहरू सदा भन्दा अझ ब ी खवटन ुहनुे। भने्न अपेक्षा सवहत आम शदु्धोधन 
गाउँपालिका लनवासी नागरिकहरू, िाजनीलतक दि, बवुद्धम्जवी, समाज सेवीहरूबाट सहयोगको अपेक्षा 
िाख्द।ु स  

१6. अन्यमा यस गाउँपालिकािे दीघिकालिन सोच, उदे्दय, प्राथलमकताका साथ अम्घ सािेको बावर्िक बजेटको 
कायािन्वयनबाट यस गाउँपालिकािाे समदृ्ध बनाउन योगदान पयुािउने कुिामा ववश्वास िाख्दै बावर्िक 
बजेट तजुिमा गनि सहयोग पयुािउन ुहनुे गा.पा. अध्यक्षज्यू, प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतज्यू, सबपूर्ि सभाका 
सदस्यज्यूहरू, ववर्यगत सलमलतका पदालधकािीहरू, िाजश्व पिामशि सलमलतका पदालधकािीहरू, बवुद्धम्जवी, 
समाजसेवी, म्शक्षक, प्राध्यापक, िाष्ट्रसेवक कमिचािीहरू िगायत सबैिाे हार्दिक धन्यवाद र्ददैं बजेट तथा 
कायिक्रमको सफि कायािन्वयन गिी यस गाउँपालिकािाे सखुी ि समदृ्ध बनाउन सबैको साथ, सहयोग 
ि सहकायिको आशा ि ववश्वासका साथ ववदा मा द।ुस 

 

धन्यवाद, जय शदु्धोधन ! 
   लमलतूः २०७९/03/०९                           उपाध्यक्ष  

                                                                शान्तादेवव ञातवािी  

                                                            शदु्धोधन गाउँपालिका, रूपन्देही 
 

  


