
 

 

शदु्धोधन गाउँपालिकाको 
नवौं गाउँसभामा प्रस्ततु वार्षिक  बजेट तथा कार्िक्रम 

 

सभाध्र्क्ष एवम ्सदस्र् महानभुावहरू,  

१.नेपािको संर्वधानिे संस्थागत गरेको संघीर् प्रणािी अन्तगित जनताको नजजकको स्थानीर् सरकारको रूपमा 
, आ.व.२०७८/०७९ को आलथिक र्वधेर्क २०७८, आ.व.२०७८/०७९ को र्वलनर्ोजन र्वधेर्क २०७८ सर्हत 
आ.व.०७८/०७९ को बजेट र्स गररमामर् नवौं गाउँसभामा प्रस्ततु गनि पाउँदा अत्र्न्तै हर्षित भएको छु ।  

२.आफ्नो प्राणको बाजी राजि स्थानीर् तह सम्म अलधकार परु्ािउने गरी र्वलभन्न समर्मा संघषि गदै िोकताजन्िक 
गणतन्ि एवम ्स्वतन्िताको िालग र्वलभन्न आन्दोिनका क्रममा जीवन आहलुत ददनहुनुे शर्हदहरू तथा कोलभड 
१९ का कारण ज्र्ान गमुाउनहुनुे शदु्दोधनबासी १० जना एवं देशैभरर कोलभड महामारीका कारण ज्र्ान 
गमुाउनेहरुप्रलत भावपूणि श्रद्धान्जिी ब्र्क्त गदिछु  । साथै कोलभड १९ संक्रमण भइ मकु्त हनुभुएका सम्पूणि 
नागररकहरु प्रलत बधाइ ददन चाहान्छु ।   

३.अबको हाम्रो संघषि भनेकै कोरोना १९, भोक, रोग, गररवी, पछर्ौटेपन, अजशक्षा, अन्धर्वश्वासिाई हटाउन ुहो । 
अब र्ी समस्र्ाहरू हटाउदै समनु्नत र समदृ्ध शदु्धोधन गाउँपालिका बनाउन हामी जन लनवािजचत प्रलतलनलधहरू 
एकजटु भै अगालड बढ्न ुआवश्र्क छ ।   

४.बार्षिक बजेट शदु्धोधन गाउँपालिकािे अबिम्वन गरेको नीलत तथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गने महत्वपूणि 
औजार हो ।   

५.जन चाहना लछटो र्वकास होस भने्न हनु्छ, तर साधन स्रोतको सीलमततािे असीलमत आवस्र्कता एकैपटक परुा 
गनि सम्भव हदैुन । तसथि र्ोजनाहरूको प्राथलमर्ककरण गदै एर्ककृत र्ोजना अनशुरण गरर सबै वगि, क्षेि 
समेट्ने गरी सन्तलुित र्वकास गदै जाने गरी बजेट तजुिमा गररएको छ ।   

६.बजस्त तथा वडा तहबाट प्राप्त र्ोजनाहरू, लनवािजचत जनप्रलतलनलधहरूका सझुाव, बरु्द्धजीवी, समाज सेवीहरूका 
सझुाव, राजनीलतक दिहरूका सझुाव, संघीर् सरकार र िजुम्वनी प्रदेश सरकारिे अबिम्वन गरेका पररिक्ष्र् 
िगार्तका आधारमा बजेट तजुिमा गररएको छ ।   

७.र्वकासका िालग प्रचरु सम्भावना भएको र्स शदु्धोधन गाउँपालिकामा र्वकासका संवाहकको प्रमिु स्रोत उविर 
भलूम र उजािजशि नागररक नै हनु । र्हाँ चनुौतीहरू पलन धेरै छन ्। चनुौतीिाई अवसरमा बदल्दै अगालड बढेर 
माि िक्ष्र्मा पगु्न सर्कन ेहुँदा चनुौलतहरिाई सामना गनुि नै हामी सबै जनप्रलतलनलधहरूको कतिब्र् हो ।   

८.शदु्धोधन गाउँपालिकाका चनुौती तथा समस्र्ाहरू : 

 कोरोना १९ बाट सबै शदु्धोधन बालसिाई सरुजक्षत राख्न ु। 



 

 

 लतनाउ र दानव नदीको कटान तथा डुवान रोक्न ु।  

 जशक्षा, स्वास््र्, पेशा व्र्वसार् तथा बेरोजगारी समस्र्ा समाधान गनुि ।  

 फोहर मैिाको समजुचत व्र्वस्थापन गनुि । 

 गणुस्तरीर् पूवािधार र्वकास गने, साविजलनक सम्पजिको संरक्षण गने, सीलमत स्रोत साधनबाट जनताका 
अपेक्षा तथा अवश्र्कता परुा गनुि ।   

 शदु्धोधन गाउँपालिका रुपन्देहीबाट प्रके्षपण गररएको आन्तररक आम्दानीको िक्ष्र् हालसि गनि नसक्न ु
। 

 संघीर् तथा िजुम्वनी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त लसलिङ्ग अनसुार राजश्व बाँडफाड बापतको रकम प्राप्त नहनु ु
।  

 लसलमत श्रोत साधनबाट असीलमत माग सम्बोधन हनु नसक्न ु।  

सभादक्ष्र् एवं सदस्र् महानभुावहरु 

९.शदु्धोधन गाउँपालिकाका सम्भावना तथा अवसरहरूूः 

 लतनाउ र दानव नदीको तटबन्ध गरी कररडोरको रूपमा र्वकास गरी आकषिक बनाउने र र्ी नदीहरूबाट 
लसंचाइ सरु्वधा लिई कृर्षिाई व्र्वसार्ीकरण र बजारीकरण गरी आर् आजिन बढाउन सर्कने अवस्था 
छ ।  साथै नदीजन्र् पदाथिको उपर्ोगबाट आन्तररक आर् बढाउन सर्कन ेराम्रो संभावना छ ।   

 जशक्षा र स्वास््र् के्षिको र्वकास गरी चेतना बरृ्द्ध तथा रोजगारीका अवसर बढाउन सर्कने अवसर छ 
।   

 टोि र्वकास संस्थाको सहभालगता र सर्क्रर्तामा फोहर मैिाको समजुचत व्र्वस्थापन गरी पूणि सरसफाई 
र्कु्त गाउँपालिका बनाउन सर्कने अवस्था छ ।   

 प्रभावकारी अनगुमन तथा जनताको साथिक सहभालगताबाट ददगो भरपदो र गणुस्तरीर् र्वकास गनि 
सर्कने प्रचरु संभावना छ ।   

 जनप्रलतलनलधहरूको सर्क्रर्ता र जनताको साथिक सहभालगतामा साविजलनक सम्पजि संरक्षण गरी सदपुर्ोग 
गनि सर्कने अवस्था रहेको छ ।  

 करको दार्रा फरार्किो बनाई आन्तररक आम्दानीको स्रोत वृर्द्ध गनि सर्कने संभावना छ ।   

 धालमिक, संस्कृलतक, एलतहालसक स्थिहरूको र्वकास गरी पर्िटकहरू आकषिण गरी आन्तररक र वाह्य 
पर्िटन प्रविद्धन गने संभावना रहेको छ ।  

१०.शदु्धोधन गाउँपालिकाको बजेटमा दीघिकालिन सोच सर्हत लनम्न उद्देश्र्हरू रहेका छन ्।  

   दीघिकालिन सोच : “जशक्षा, स्वास््र्, कृर्ष, पर्िटन र पूवािधार । सशुासन, समदृ्धी शदु्धोधन गाउँपालिकाको मूि 
आधार ।।” 

उद्देश्र्हरू :   



 

 

 कोरोना १९ बाट नागररकिाई सरुजक्षत राख्न ु। 

 व्र्वसार्ीक कृर्ष पेसा अबिम्वन गदै नागररकिाई आत्मलनभिर तफि  उन्मिु बनाउन ु। 

 गणुस्तरीर् जशक्षामा जोड ददने, स्वास््र् सेवािाइ प्रभावकारी बनाउदै िैजान ु।  

 भौलतक पूवािधार र्वकासमा प्राथलमकता दददै गणुस्तरीर् र्वकास लनमािणमा जोड ददन ु।  

 आन्तररक तथा बाह्य पर्िटकहरूिाई आकषिण गने तफि  जोड ददन ु। 

 िेिकुदको र्वकासमा जोड ददन ु।  

 र्वपद् ब्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउने साथै वातावरण संरक्षण र स्वच्छ िानेपानी, सरसफाइ सम्बन्धी 
कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा जोड ददन ु।  

 संस्थागत र्वकास र सशुासन प्रवद्र्धन गनुि । 

 समाबेशी र सन्तलुित र्वकास प्रवद्धिन गनुि ।  

 राजस्वका दार्राहरू फरार्किो बनाउदै , आन्तररक आर्का नर्ाँ के्षि पर्हचान गनुि ।  

 लसलमत साधन र स्रोतबाट उच्चतम उपिब्धी हाँलसि गनुि।  

 साविजलनक सेवाप्रवाहमा नागररकहरूको पहुँच र्वस्तार गनुि । 

 गाउँपालिकाबाट भएका लनणिर् र नीलतहरुिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न गनुि । 

 नागररकहरूको आर्स्तरमा वृर्द्ध गनि र्वलभन्न र्कलसमका लसपमूिक र आर्आजिन तालिम कार्िक्रम 
संचािन गनुि ।   

 साविजलनक िचििाई पारदजशि र लमतव्र्र्ी बनाउन ु।  

सभाध्क्ष्र् एवं सदस्र् महानभुावहरु :  

११.चाि ुआ.व. ०७7/78 को अवस्थाूः 

स्थानीर् तहको लनवािचन सम्पन्न भएपश्चात शदु्धोधन गाउँपालिकामा लनवािजचत जनप्रलतलनधीहरूको सहर्ोग र 
समन्वर्मा पर्हिो बषि आ.व.०७४/०७५, दोस्रो बषि आ.ब.२०७५/०७६  को धेरै र्ोजनाहरू सम्पन्न भै 
सकेकोमा तेस्रो आ.व. 076/77 मा कोलभड १९ का कारण सम्पन्न हनु नसकेका कलतपर् र्ोजनाहरु आ.व. 
077/78 मा क्रमागत गरी सम्पन्न गररएका छन भने कलतपर् र्ोजनाहरु सम्पन्नको हनुे चरणमा रहेका छन 
। आ.व.०77।७8 को र्वद्यमान अवस्थािाई लनम्नानसुार उल्िेि गनि चाहन्छु  ।  

 र्स आ.व.मा कृर्ष तथा पशपंुक्षी कार्िक्रम तफि  र्कसानहरूिाई  बेमौसमी तरकारी, घाँस, च्र्ाउ, िगार्तको 
र्वउ र्वतरण गररएको छ साथै गाउँपालिका लभि पश ुिोप , गाइ प्रबद्धिन ,औषधी र्वतरण, प्रार्वलधक 
सेवा प्रदान गने कार्ि सम्पन्न  हनुे चरणमा रहेको छ । 

 गाउँपालिकाको भवन लनमािण कार्ि सम्पन्न गरी नर्ाँ भवनबाट गाउपालिका कार्ाििर्को सेवा प्रबाहको 
थािनी गररएको छ । वडा नं. ४ को भवनको लनमािण कार्ि सम्पन्न भइ आफ्नै नर्ाँ भवनबाट सेवा 



 

 

प्रबाह तथा कार्ि भएको छ । आगामी बषिदेजि वडा ३ र वडा १ को नर्ाँ भवनबाट सेवा प्रबाहको 
थािलन गररनछे ।  

 लतनाउ र दानव नदीका र्वलभन्न घाटहरूको (IEE) सम्पन्न गरी नदीजन्र् पदाथि र्वक्रीको िागी ठेक्का 
गरी आन्तररक आम्दानी बरृ्द्ध गररएको छ  ।  

 आवश्र्क ऐन लनर्म र कार्िर्वलध तर्ार गरी िाग ुगररएको छ ।  

 घरनक्सा पास गने व्र्वस्था िाग ुगररएको छ । जसिे गदाि अब बने्न घरहरू भकूम्पीर् दृर्ििे सरुजक्षत 
हनुे र्वश्वास गररएको छ ।  

 वडा नं.३ मा िोप केन्रको भवन, वडा नं. १ र ३ मा आधारभतू स्वास््र् चौकीका भवनहरुको लनमािण 
सम्पन्न भएको छ ।  

 आर् तथा व्र्र् र्ववरणहरू र्वद्यतुीर् माध्र्मबाट आम्दानी राख्न ेर िचि गने थालिएको र सिुमा आधाररत 
िेिा प्रणािी अविम्वन गररएको छ जसबाट संघीर् सरकारिे र्स गाउपालिकाको आम्दानी र िचि 
िगाएत र्वजिर् र्ववरण जनुसकैु बित प्राप्त गनि र हेनि सक्नेछ ।  

 आगामी आलथिक बषिबाट र्ोजनाको सफ्टवेर्र संचािन गनि तथा जजन्सी व्र्वस्थापन गनि नेपाि 
सरकारको लनदेशन बमोजजम PAMS को प्रर्ोगिाइ अलनबार्ि गररनेछ । र्सरी गाउँपालिका प्रर्वलध मैिी 
बन्दै गएको छ ।  

 गाउँपालिका र वडा कार्ाििर्िाई प्रर्वलध मैिी बनाउन आवश्र्क पने आई.टी. सम्बन्धी सामाग्री 
उपिब्ध गराइएको छ ।   

 व्र्जक्तगत घटना दताि अनिाईन प्रणािीका माध्र्मबाट गने गररएको छ ।  कार्ाििर् ब्र्वस्थापन, 

कमिचारी समार्ोजन भएको छ । गाउपालिकािाई आवश्र्क परेका कमिचारी िोकसेवा आर्ोगमा माग 
गरी तथा सहमलत प्रदान गरी पूलति गररएको छ । स्वीकृत दरबन्धी बमोजजम कमिचारी ब्र्स्थापनिाइ 
कार्ििाइ थप ब्र्बजस्थत र चसु्त दरुुस्त बनाइने छ ।  

 आ.व. ०७7/०७8 मा ठेक्का पट्टाबाट सम्पन्न हनुे र्ोजनाहरु सम्पूणिको ठेक्का भई कार्ािन्वर्नको चरणमा 
रहेका छन ्। साथै 076/77 मा सम्पन्न हनु नसकेका क्रमागत र्ोजनाहरु धेरैजसो सम्पन्न भएका 
छन भन ेकेही सम्पन्नको चरणमा रहेका छन ।  

 वडा नं. ७ मा बसपाकि  र वडा नं. २ मा बािमैिी उद्यानको लनमािण भएको छ । 

 भमूी ब्र्बस्था कार्िक्रमका िागी िगत संकिन गने कार्ि भएको छ ।  

 वडा नं. ४ मा फसािर्टकर मार्वको प्रार्वलधक धारको भौलतक लनमािण कार्ि ठेक्का भइ लनमािणको चरणमा 
रहेको छ ।  

 वडा न. ५  को मानपकडीमा दवािह पाकि  लनमािणलधन अवस्थामा रहेको छ ।  

 र्वलभन्न र्वद्यािर्का भौलतक लनमािणहरु सम्पन्न हनुे चरणमा रहेका छन ्।  

 सामाजजक सरुक्षा तथा पंजीकरण अन्तगित लडजजटाइजेसनको कार्ि सम्पन्न भएको छ ।  



 

 

 भारी मेजशन उपकरण प्रर्ोग हनुे, उपभोक्ताहरुको िागत सहभालगता नहनुे र जर्टि प्रकृलतका कार्िहरु 
ठेक्कापट्टा माफि त गने पररपाटीको र्वकास गररएको छ । 

 आन्तररक राजश्वको गत बषिको तिुनामा बढी रकम संकिन भएतापलन आन्तररक श्रोत तफि  कररव 
60 िाि र संजघर् राजस्व बाँडफाडतफि  कररव रु. 70 िाि घाटा बजेट हनुे देजिन्छ । मूख्र्मन्िी 
ग्रालमण र्वकास कार्िक्रमबाट आवास  कार्िक्रम संचािन गररएको छ । 

 कोलभड १९  को कारणिे कोरोना अस्पताि लनमािण तथा संचािन कार्ििे गदाि चाि ुिचिमा चाप 
परेको अवस्था छ ।  

 जनप्रलतलनलधहरूिे आफ्नो जजम्मेवारी वहन गने क्षमता बढेको छ । कमिचारीहरुमा पेशगत ब्र्बसार्र्कता 
बढेको छ ।  

  र्स गाउँपालिकाको चाि ुआ.व.२०७7/०७8 मा संसोलधत समेतको बजेट रु. 691610410/- 
(उन्सिरी करोड सोह्र िाि दश हजार चार सर् दश ) मध्रे् पूजँीगत तफि को बजेट रू. 
317132600/- (एकलतस करोड एकहिर िाि बिीस हजार ६ सर् )  भएकोमा हाि सम्मको 
िचि रु. 111843219/- ( एघार करोड अठार िाि लिचालिस हजार दइु सर् उन्नाइस )   प्रलतशतमा 
हेदाि ३5.26 प्रलतशत र चाि ुतफि को बजेट सामाजजक सरुक्षा भिा रु 75000000/- ( सात करोड 
पचास िाि ) समेत गरी  रू. 374477810/- ( सैलतस करोड चौवालिस िाि सतहिर हजार आठ 
सर् दश ) भएकोमा हाि सम्मको िचि रू. 266073505/- ( छजब्बस करोड साठी िाि लिहिर 
हजार पाँच सर् पाँच ) प्रलतशतमा हेदाि 71.05 प्रलतशत गरी कुि बजेट िचि 54.64 प्रलतशत भएको 
छ । कलत पर् र्ोजना तथा कार्िक्रमहरू चाि ुअवस्थामा रहेका र कलतपर् भकु्तानीको चरणमा रहेका 
छन ्।  

 

१२.आ.व. ०७8/०७9 को बजेटका मखु्र् मखु्र् र्वशषेताहरुूः 

 कोरोना भाइरस को लनर्न्िण र रोकथामको िालग सम्बजन्धत र्वषर्गत जशषिकमा बजेट लबलनर्ोजजत 
गररएको छ । नागररकिाइ कोरोना र्वरुद्ध िोप िगाउनको िागी संजघर् सरकार वा अन्र् औपचाररक 
तथा अनौपचाररक के्षिहरुमा पहि गररनेछ ।  

 र्स गा.पा. अन्तगित अलत र्वपन्न, असाहर् व्र्जक्तहरुिाई संघीर् सरकारिे तोकेको असाध्र् कडा रोग, 

मटुु रोग, मगृौिाको रोग, क्र्ान्सर िगार्तका रोगहरुका िालग तोकेको अस्पतािमा उपचाराथि रहेको 
अवस्थामा गा.पा.बाट आलथिक सहार्ता गने कार्ििाइ लनरन्तरता गररएको छ । 

 गणुस्तरीर् भौलतक पूवािधार नै समरृ्द्धको आधार हनुािे पूवािधार र्वकासका के्षिहरू सडक संजािको 
र्वस्तार टोि बजस्त सम्म गनि बजेटको व्र्वस्था गररएको छ । गाउँपालिकास्तर र वडास्तर गरी 
पूवािधार र्वकासमा रू. 113496255/- ( एघार करोड चौलतस िाि छर्ानव्वे हजार दइु सर् 
पचपन्न)  बजेट र्वलनर्ोजन गररएको छ । र्समा शािागत बजेट तथा िजुम्वनी प्रदेश सरकार र नेपाि 



 

 

सरकारिे र्वलनर्ोजन गरेको र्ोजना गरी  भौलतक पूवािधार तफि  रु 183996255/- (बाइस करोड 
पचपन्न िाि सन्तानब्बे हजार) हनुे देजिन्छ ।  

 वडाबाट संचािन गररने वडा स्तरीर् र्ोजना तथा कार्िक्रमको िालग प्रत्रे्क वडाका िालग रु. १ 
करोडका दरिे सात वटा वडाका िालग रू. ७ करोड बजेट ब्र्वस्थापन गररएको छ ।  

 िजुम्वनी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशति अनदुान , समपरुक अनदुान र र्वशेष अनदुान गरी रू. 
35607000 ( तीन करोड छपन्न िाि सात हजार )  सरकारिे उपिब्ध गराएको कार्िर्वलध र 
लनदेशन अनसुार प्रभावकारी रूपमा कार्ािन्वर्न गररने छ ।   

 प्रधानमन्िी रोजगार कार्िक्रम अन्तगित संघीर् सरकारबाट प्राप्त हनुे बजेट तथा कार्िक्रममा िजक्षत 
बेरोजगार समूहमा प्रभावकारी रूपमा कार्ािन्वर्न गररन ेछ । प्रधानमन्िी रोजगार कार्िक्रमसग ँसाझेदारी 
गनि सर्कने कार्िक्रमहरु प्रार्वलधक, र्ोजना र िेिा शािा सग ँसमन्वर् गरी साझेदारीमा संचािन गररन े
छ ।  

 कृर्ष के्षिको ब्र्वसार्ीकरण, र्वर्वधीकरण, आधलुनकीकरण र र्ान्िीर्ककरण गदै िैजान कृर्ष र पश ु
र्वकास के्षिमा सशति समेत गरी रू. 19982000/- ( एक करोड एनान्सर् िाि बर्ासी हजार )  
बजेट व्र्वस्थापन गररएको छ ।  

 जशक्षामा सशति अनदुान र गाँउपालिकाबाट र्वलनर्ोजजत बजेट समेत गरी कुि रू. 144745000/- 
( चौध करोड सच्चालिस िाि पैतालिस हजार ) बजेट र्वलनर्ोजन गररएको छ । जसको सफि 
कार्ािन्वर्न बाट जशक्षको गणुस्तरमा बदृ्धी भई जशक्षा के्षिमा सकारात्मक सधुार आउने अपेक्षा गररएको 
छ । “गणुस्तरीर् जशक्षा शदु्धोधनको प्रलतबद्धता” साकार पानि सहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ ।   

 स्वास््र्मा सशति अनदुान र गाउँपालिकाबाट र्वलनर्ोजजत समेत कुि रू. 38108000/-  (तीन 
करोड एकासी िाि आठ हजार)  बजेट र्वलनर्ोजन गररएको छ । उक्त बजेट कार्ािन्वर्न बाट 
स्वास््र् के्षिमा प्रभावकाररता ल्र्ाउन सहर्ोग पगु्ने छ । अत्र्ावश्र्क औषधीको अभाव हनु ददइन े
छैन । कोलभड १९ बाट बच्न आवस्र्क बजेट छुट्याइएको छ ।  

 िानेपानी तथा सरसफाईको िालग  1300000/- ( तेह्र िाि ) बजेट व्र्वस्था गररएको छ ।   

 बन, बाताबरण तथा र्वपद् ब्र्वस्थापन र कोलभड १९ लनर्न्िणका िागी रु. 18050000/- ( 

अके्षरुपी एक करोड असी िाि पचास हजार)  बजेट ब्र्वस्थापन गररएको छ । जसमा नदी लनर्न्िण 
तथा तटबन्ध लनमािणका िागी 7500000/- ( पचहिर िाि ) बजेटको ब्र्बस्था गररएको छ ।  

 जनलनवािजचत पदालधकारीहरूिाईि िजुम्वनी प्रदेश सरकारिे तोकेको सरु्वधा उपिब्ध गराउन रु 
9500000/- ( पन्चानब्बे िाि )  बजेटको ब्र्वस्था गररएको छ ।   

 गाउपालिका भवन पररषरमा क्र्ान्टीन, पार्कि ङ्ग र बगैचा लनमािण गनि, वडा कार्ाििर् भवनहरुका बाँकी 
लनमािण कार्ि गनि र आधारभतू स्वास््र् भवनका बाँकी लनमािण कार्ि गनि आवस्र्क बजेटको ब्र्बस्था 
गररएको छ ।  



 

 

 डजम्पङ्ग साइट पर्हचान र लनमािण कार्ि सरुुवात गनि रु 8000000/- ( आठ िाि) मानपकडीमा 
आधलुनक धवुारर्हत शवदाहगहृको लनमािण गनि रु 1500000/- ( पन्र िाि ) गरुौिी मसानघाट 
लनमािणको िागी रु 1000000/-( दश िाि ) लससवा मसानघाट लनमािणका िागी रु 1000000/- 
( दश िाि ) बजेट र्वलनर्ोजन गररएको छ ।  

 सामदुार्र्क कोष तफि  रु. 1500000/- ( पन्र िाि ) र्वलनर्ोजन गररएको छ ।  

 र्वलभन्न िजक्षत वगिको िालग रु. 2200000 ( बाइस िाि )  बजेट र्वलनर्ोजन गररएको छ । 

 संघीर् सरकार र िजुम्वनी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनु ेसमपरुक अनदुानका र्ोजनामा साझेदारी गनि रु 
20346255/- ( दइु करोड तीन िाि छर्ािीस हजार दइु सर् पचपन्न ) बजेट र्वलनर्ोजन गररएको 
छ ।  

 अत्र्ावश्र्क र्ोजना तथा कार्िक्रम गाउपालिका  अध्र्क्षको लसफाररसमा संचािन गनि रु. १ करोड 
४० िाि र्वलनर्ोजन गररएको छ । 

 अत्र्ाबश्र्क र्ोजना तथा कार्िक्रम गाउपालिका उपाध्र्क्षको लसफाररसमा संचािन गनि रु.३५ िाि 
र्वलनर्ोजन गररएको छ । 

सभाध्र्क्ष एवं सदस्र् महानभुावहरु,  

 स्थालनर् तहको पर्हिो प्राथलमकता नागररकको नजजकको स्थानबाट सेवा प्रवाह गनुि रहेको छ । संजघर् 
सरकारको सामाजजक सरुक्षा भिा तफि  कररव ८0000000/- (आठ करोड) जशक्षक तथा 
स्वास््र्कमीहरुको तिव तथा र्वषर्गत शािाहरुको बजेट समेत गरी रु. १६००००००/- ( सोह्र 
करोड) भन्दा बढी चाि ुिचितफि को रकम स्थालनर् तहहरुिे कार्ािन्वर्न गने जजम्मेबारी पाएको कारण 
पजुीगत बजेट भन्दा चाि ुबजेटको आर्तन बढी हनुे गरेको छ ।  

 गाउँपालिकाको आ.व. 07८/79 को अनमुालनत बजेट रू. 578295255/- ( सन्ताउन्न करोड 
बर्ासी िाि पन्चानब्बे हजार दइु सर् पचपन्न ) रहेको छ । जसमा चाितुफि  रु. 146299000/- 
( चौध करोड बैसठ्ठी िाि उनान्सर् हजार ) र पजुीगत तफि  रु 183996255/- (अठार करोड 
उन्चालिस िाि छर्ानव्वे हजार दइु सर् पचपन्न ) सामाजजक सरुक्षा तफि  80000000/- ( आठ 
करोड ) र चाि ु तफि  नेपाि सरकार र िजुम्वनी प्रदेश सरकारिे र्वलनर्ोजन गरेको  रु. 
168000000/-( सोह्र करोड असी िाि )  रहेको छ ।  

 

गाउँपालिकाको आ.व. २०७8/079 को बजेटको  स्रोत देहार् बमोजजम पूलति हनुछे : 

 क.आन्तररक आर् रू. 50000000/-  (पाँच करोड )  

 ि.संघीर् सरकारबाट प्राप्त रू. 315750000/-  (एकतीस करोड सन्ताउन्न िाि पचास हजार ) 

  ग. िजुम्वनी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रू. 35607000/- (तीन करोड छपन्न िाि सात हजार )  



 

 

घ. संजघर् सरकार र िजुम्वनी  प्रदेश सरकार बाट राजश्व बाँडफाँड बापत रु. 89438255/- ( 
आठ   करोड चौरानव्वे िाि अठतीस हजार दइु सर् पचपन्न ) 

     ङ.सामाजजक सरुक्षा भिा वापत रू. 80000000/-  ( आठ करोड )   

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

     छ. सूचना प्रर्वलध अलधकृतको पाररश्रलमक अनदुान रू.४,५०,०००।– (चार िाि पचास  हजार)  

गरी जम्मा कुि बजेट रू. 578295255/- (सन्ताउन्न करोड बर्ासी िाि पन्चानव्वे हजार दइु 
सर् पचपन्न)  

बजेटिाई लनम्नानसुारका र्वषर्गत जशषिकहरुमा वलगिकरण गररएको छ : 

१) आलथिक र्वकास तफि  रू. 19438000/-।– ( एक करोड चौरानब्बे िाि अडलतस हजार )  

२) सामाजजक र्वकास तफि  रू. 40682000/- (चार करोड छ िाि बर्ारी हजार) 

३) भौलतक पूवािधार र्वकास तफि  रू. 113496255।– (एघार करोड चौलतस िाि छर्ानव्वे हजार दइु 
सर् पचपन्न ) । र्समा गाउपालिकाको शािागत, संजघर् सरकार र िजुम्वनी प्रदेश सरकारको बजेट समेत गदाि 
रु. 1८3996255/- (अठार करोड उनन्चालिस िाि छर्ानव्वे हजार दइु सर् पचपन्न) 

४) बन, वातावरण तथा  र्वपद् ब्र्वस्थापन, नदी लनर्न्िण र कोलभड १९ तफि  रु. 18050000/- (एक 
करोड अलस िाि पचास हजार ) 

५) संस्थागत र्वकास तथा सशुासनतफि  रू. 10225000।– (एक करोड दइु िाि पच्चीस हजार)  

६) सामाजजक सरुक्षा भिा रू. 80000000।– (आठ करोड )    

७) चाि ुिचि रू. 79410000/- (सात करोड चौरानव्वे िाि दश हजार) 

 राजश्वका दार्राहरू (के्षिहरू) िोज्दै फरार्किो बनाएर आन्तररक आम्दानी बढाउदै िैजान पहि गररन े
छ ।   

 आगामी आ.व. २०७8।०७9 मा र्स गा.पा. अन्तगित लिइने कर, शलु्क, दस्तरु, दण्डजररवाना 
िगाएतका अन्र् करका दरहरुमा केही जशषिकहरु माि न्र्ार्ोजचत हेरफेर गरी प्रार् धेरैजसो करका दर 
र्थावत राजिएको छ ।  

 व्र्र्को र्ववरण र्वलनर्ोजन ऐनमा समावेश गररएको छ ।   

 राजश्व तथा करका दरहरूको र्वस्ततृ र्ववरण आलथिक ऐनमा समावेश गररएको छ ।   



 

 

१३.र्ोजना तथा कार्िक्रमहरूको र्वस्ततृ आर्को र्ववरण अनसूुची १ मा र व्र्र्को र्ववरण अनसूुची २ मा 
उल्िेि गररएको छ । 

१४.चाि ुआ.ब का ठेक्कापट्टा भएका र संचािन हनु नसकेका पजुी ीँगत तफि का र्ोजनाहरु अल्र्ा गरी आगामी 
आ.व. मा कार्ािन्वर्न गनि व्र्वस्था लमिाइएको छ । 

१५.र्स सम्मालनत सभामा पेश भई सभािे पाररत गरेको नीलत तथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनि मद्धत पगु्ने गरी 
बजेट र्वलनर्ोजन गररएको छ ।  

१६ सामाजजक सरुक्षा भिा व्र्वजस्थत र सरि तररकािे बैंक माफि त र्वतरण गनि बजेटको व्र्वस्था गररएको 
छ ।  

१७.वडा भेिाबाट माग भै आएका तथा गाउँपालिकािे अलतआवस्र्क ठानेका र्ोजनाहरू मध्रे् स्रोत अभाविे 
बजेट ब्र्वस्थापन गनि नसर्कएका र्ोजनाहरू थप स्रोत प्राप्त भएमा क्रमशूः प्राथलमकताका आधारमा कार्ािन्वर्न 
गदै िलगने छ ।  

१८. गा.पा बाट आफ्नो स्रोत साधनिे नभ्र्ाउन ेप्रकृलतका र्ोजनाहरु िजुम्वनी प्रदेश सरकार र संघीर् सरकार 
सँग माग गररनेछ । 

१९. बजेटमा ब्र्वस्था गररएका र्ोजना तथा कार्िक्रमहरू उद्दशे्र् अनरुूप कार्ािन्वर्न गरी िसुी र सिुी जनता 
सर्हतको समदृ्ध शदु्धोधन गाउँपालिका बनाउन हाम्रा सम्पूणि सभाका सदस्र्हरू िाग्न ुहनुेछ । र्समा राष्ट्र सेवक 
कमिचारीहरू सदा भन्दा अझ बढी िर्टन ुहनुेछ भने्न अपेक्षा सर्हत आम शदु्धोधन गाउँपालिका लनवासी नागररकहरू, 

राजनीलतक दि, बरु्द्धजजवी, समाज सेवीहरूबाट सहर्ोगको अपेक्षा राख्दछु ।  

२०. अन्त्र्मा र्स गाउँपालिकािे दीघिकालिन सोच, उद्देश्र्, प्राथलमकताका साथ अजघ सारेको बार्षिक बजेटको 
कार्ािन्वर्नबाट र्स गाउँपालिकािाई समदृ्ध बनाउन र्ोगदान परु्ािउन ेकुरामा र्वश्वास राख्दै बार्षिक बजेट तजुिमा 
गनि सहर्ोग परु्ािउन ुहनुे गा.पा. अध्र्क्ष ज्रू् सम्पूणि सभाका सदस्र्ज्रू्हरू, र्वषर्गत सलमलतका पदालधकारीहरू, 

राजश्व परामशि सलमलतका पदालधकारीहरू, बरु्द्धजजवी, समाजसेवी, जशक्षक, प्राध्र्ापक, राष्ट्रसेवक कमिचारीहरू िगार्त 
सबैिाई हाददिक धन्र्वाद दददैं बजेट तथा कार्िक्रमको सफि कार्ािन्वर्न गरी र्स गाउँपालिकािाई सिुी र 
समदृ्ध बनाउन सबैको साथ, सहर्ोग र सहकार्िको आशा र र्वश्वासका साथ र्वदा माग्दछु ।  

                          धन्र्वाद, जर् शदु्धोधन !   

लमलतूः २०७8/03/10                  

उपाध्र्क्ष  

                                                       शान्तादेर्व ज्ञवािी  

                                                  शदु्धोधन गाउँपालिका, रूपन्देही 


