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सम्माननीय सभाध्यक्षज्यू, 

 सभा सदस्य ज्यूहरू, 

 प्रमुख प्रशासकीय अणिकृत, 

 शाखा प्रमुखहरू, 

 सम्पूिा कमाचारी साथीहरू, 

सम्पूिा पत्रकारहरू, 

 उपणस्थत सम्पूिा महानुभावहरू, 

 

"पाणिनी र दरु्ााशा ऋषिको पहिचान सम्बदृ्ध पाणिनी िाम्रो अभियान" 

सभाअध्यक्ष महोदय, 

    यस गाउँपालिकाको गरिमामय दोस्रो गाउँसभाको प्रथम अधिवेशनमा हाम्रो ननमन्त्रणािार्इ 
स्वीकाि गिी उपस्स्थत हुनु भएका गाउँ सभाका सदस्यहरू िगायत सम्पूणइ महानुभावहरूमा म 
मेिो व्यस्ततगत ि पाणणनी गाउँपालिकाको तर्इ बाट अलभवादन तथा हार्दइक स्वागत गनइ चाहन्त्छु 
। 

सवइप्रथम देश ि जनतािार्इ स्वतन्त्र ि सावइभौमसत्ता सम्पन्त्न बनाउन ववलभन्त्न कािखण्डमा 
गरिएका ऐनतहालसक सङ्घर्इ तथा आन्त्दोिनमा शहादत प्राप्त गनुइ हुन ेसम्पूणइ ज्ञात अज्ञात 
शर्हदहरूप्रनत भावपूणइ श्रद्धिा्जिी अपइण गदइछु ।साथ ै कोिोना भार्िस (कोलभड -१९ ) को 
ववश्वव्यापी महामािीका कािण मतृ्यु भएका व्यस्ततहरूमा भावपूणइ श्रद्धिा्जिी अपइण गदइछु । 
नोबेि कोिोना भार्इिसबाट सीस्जइत मानवीय स्वास््य संकटको घडीमा आधथइक भौनतक तथा  

नैनतक सहयोग गनुइहुने सम्पूणइ महानुभाव हरू मा हार्दइक अलभवादन  व्यतत गदइछु । 

स्थानीय ननवाइचन, २०७४ बाट ननवाइधचत भई पर्हिो कायइकाि पूिा गनुइहुने सम्पूणइ 
जनप्रनतननिीहरूिार्इ ववशेर् आभािसर्हत िन्त्यवाद व्यतत गदइछु ।पर्हिो गाउँसभामा िहनुहुन े
गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष साथ ैसभासदस्यहरूको अतुिनीय योगदानको उच्च मूल्याङ्कन 
गदइछु।  

सीलमत स्रोत ि सािनबाट जनताका असीलमत आवश्यकता सम्बोिन गनुइपने बाध्यताका बीच 
ववलभन्त्न प्राकृनतक प्रकोप, अन्त्तिि्ास्रिय जगत््का दरु्इ देश बीचको आपसी द्धवन्त्द्धव तथा 
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युद्धिको कािण पेिोलियम पदाथइ तथा खाद्धयान्त्नमा भएको चको मूल्यवदृ्धधिको कािण दैननक 
जीवनयापन गनइ समते असहज परििहेको, योजनाको कायाइन्त्वयन ि ववकास ननमाइण गनइ पनन 
असहज भएको सन्त्दभइ अत्यन्त्त चनुौतीपूणइ िहेको छ । यस चनुौतीका माझमा सम्भावनाको 
खोजी गनुइपने स्जम्मेवािी स्थानीय तहको पनन िहेको छ । जसमध्ये हामी सबै नवननवाइधचत 
जनप्रनतननधिहरूको कािमा जनतािे सबै ववर्य सुस्म्पएको अवस्था िहेको छ । यस्तो ववर्म 
परिस्स्थनतमा सम्पूणइ नवननवाइधचत र्टम न ै स्जम्मेवाि ि जनताप्रनत वर्ादाि िहँदै जनताका 
ववकासका चाहाना, स्वास््य सुिक्षा ि मानवीय जीवनको िक्षा समेतिार्इ ध्यान र्दर्इ नीनत 
कायइक्रम ि बजेट तजुइमा हाम्रो प्राथलमकतामा िहने कुिामा दरु्इमत िहनेछैन ।    

स्थानीय सिकािप्रनतको बढ्दो नागरिक अपेक्षा, ववकासका न्त्यूनतम पूवाइिािहरूको कमी, 
ववश्वव्यापी रूपमा रै्लिएको महामािी कोलभड -१९  को अवस्था सेिाउन नपाउँदै वतइमान 
अवस्थाको मूल्य वदृ्धधिको कािण मानलसक तनाव, गरिववको वदृ्धधि िोजगािीको सीलमतताका 
बीचबाट माधथ उठ्दै उपिब्ि स्रोत सािनिार्इ कुशितापूवइक परिचािन गने ववर्य चनुौतीपूणइ 
िहँदा िहँदै पनन गाउँपालिका प्रनतको गाउँवासीहरूको सद्धभाव, ववकास ि समदृ्धधिप्रनतको उच्च 
चाहनाको परिणामस्वरुप गाउँवासीको जीवनस्तिमा गुणात्मक परिवतइन आउने कुिामा म पूणइ 
ववश्वस्त छु ।  

प्रस्तुत बजेट, नीनत तथा कायइक्रम नेपािको संवविान, स्थानीय सिकाि स्चािन ऐन, 
पन्त्िौँ आवधिक योजना, र्दगो ववकासका िक्ष्यहरू, िास्रिय नीनतहरू, नेपाि सिकािको 
वावर्इक नीनत तथा कायइक्रम, संघीय सिकाि ि प्रदेश सिकािबाट प्राप्त बजेट लसलिङ्ग तथा 
मागइदशइन एवं योजना तजुइमाको क्रममा ववलभन्त्न तहबाट प्राप्त हुन आएका सल्िाह सुझावहरू 
ि अग्रजको मागइदशइन अनुसाि यो बजेट तथा कायइक्रम तयाि गरिएको छ । यस बजेट तथा 
कायइक्रमबाट जनताको दैननकीमा आएको असहज अवस्थािार्इ सम्बोिन गनइ समेत यस बजेट, 
नीनत तथा कायइक्रमिे सहयोग पुयाइउने ववश्वास लिएको छु । 

     स्थानीय स्रोत ि सािनको अधिकतम प्रयोग गिी िाभ ि अवसिको न्त्यायोधचत ववतिण 
गन,े र्दगो ववकासको िाधग पूवाइिाि ननमाइण गने,  सन्त्तुलित रूपमा वडागत ववकास गने ि 
उच्चदिको आधथइक वदृ्धधिदि हालसि गनइ तर्इ  यो बजेट केस्न्त्ित हुनेछ । 

  पाणणनी गाउँसभाबाट ववगतमा पारित नीनत तथा कायइक्रमको मागइदशइन ि स्थानीय 
सिकािको अधिकाि क्षेरको परिधिलभर िर्ह गाउँकायइपालिकाका बैठक, ववर्यगत शाखाहरू 
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समेतको पिामशइ ि सवइपक्षक्षय/दिीय अन्त्तिक्रक्रया समेतिाई ध्यानमा िाखी स्थानीय ऐन 
कानूनमा उल्िेणखत प्राविानहरू, ववकासका समसामनयक मुद्धदाहरू जस्तै:र्दगो ववकास, जिवायु 
परिवतइन, ववपद व्यवस्थापन,िैंधगक सशस्ततकिण, वाताविणमैरी स्थानीय शासन, ववर्यगत 
शाखाहरूबाट प्राप्त सुझाव िगायतका ववर्यिाई ध्यानमा िाखेको छु। 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म यस बजटेका उद्दशे्य, प्राथममकताका क्षेत्रहरू प्रस्ततु गर्ने अर्नमुमत चाहन्छु ।  

उदे्दश्य 

– कृमि व्यवसायको व्यवसायीकरणमा जोड मिि ैकृमि उत्पािर्न तथा उत्पािकत्वमा वमृि भई जर्नताको 

जीवर्नस्तरमा सधुार ल्याउर्न ु।  

– सार्ना तथा घरेल ु उद्योग सहकारी र पययटर्न, व्यवसायलाई गाउँपामलकाको आमथयक मवकासमा मलु 

प्रवामहकरण गरी स्थार्नीय समिुायमा स्वरोजगारी सजृर्ना गि ैआय आजयर्नमा वमृि गर्ने । 

– मिक्षा, स्वास््य लगायत खार्नेपार्नीको सामामजक मस्थमतमा सधुार गि ैस्थार्नीय मवकास र िासर्नमा ममहला, 

बालबामलका, िमलत, यवूा, अपाङ्गता भएका व्यमि, जेष्ठ र्नागररक लगायत मवपन्र्न के्षत्र र वगय समिुायका 

व्यमिहरूको पह चँ अमभवमृि गर्ने । 

– सडक यातायात लगायत अन्य मवकासका पवूायधारका के्षत्रमा गाउँपामलका बामसहरूको पह चँमा अमभवमृि 

गर्ने। 

– वर्न, वातावरण, प्राकृमतक तथा जमैवक  सम्पमिको संरक्षण सम्वियर्न र मवतरण प्रणामलमा सधुार भई 

गाउँपामलकामा मवपि व्यवस्थापर्न सम्बमन्ध मिगो उपायहरू अवलम्वर्न गर्ने । 

– गाउँपामलका बामसलाई गणुस्तरीय, मछटो छररतो प्रभावकारी र पारिमिय सावयजमर्नक सेवा प्रिार्न गर्नय सक्षम 

स्थार्नीय िासर्न पिमतको संस्थागत मवकास गर्ने ।  

– समदृ्ब तथा समनु्र्नत समाज मर्नमायण गर्ने, 

प्राथणमकताका के्षत्रहरू 

मर्नम्र्न प्राथममकता क्रममा बजटे व्यवस्था गरेको छु । 

– गणुस्तरीय एव ंप्रमवमधमतै्री मिक्षा  

– भौमतक पवुायधार मसंचाई सडक र उजाय  
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– गणुस्तरीय भरपिो र सवयसलुभ स्वास््य सेवा 

– कृमि तथा पिपुंक्षी मवकास 

– सेवा पर्वाह र सिुासर्न 

– खार्नेपार्नी तथा सरसफाई  

– वर्न, पययटर्न र उद्योग 

– सामामजक सरुक्षा 

 

सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, 

चािु आ.व. को समष्टीगत प्रगणत प्रस्तुत गना चाहन्छु । 

– यस गाउँपामलकाले चाल ुआ. व. मा मलएका उद्दशे्य तथा प्राथममकताहरूबाट कोरोर्ना भाइरस रोकथाम तथा 

मर्नयन्त्रण र पवूयतयारी तफय  प्राथममकताहरू पररवतयर्न गर्नुयपरेको छ । फलस्वरुप हामीले मलएका उद्दशे्य सत 

प्रमतित हामसल ह र्न र्नसकेता पमर्न हाम्रो चाल ुआ.व.मा मवमिय प्रगमत राम्रो िमेखएको छ । 

– आमथयक विय २०७८/०७९ मा सम्झौता भएका जम्मा योजर्ना िसयत र मर्नियत मध्ये जम्मा ३५० सम्झौता 

भएका २०० योजर्ना हाल सम्म भिुार्नी भएका ठेक्का तथा कोटेिर्न / परामिय तफय  ३० वटा सम्झौता भएका 

जस मध्ये १८ वटा हालसम्म भिुार्नी भएका छर्न ।  

– समपरुक योजर्ना तफय का ठुला योजर्नाहरू प्रिासर्नीक भवर्न मर्नमायणको काम दु्रत गमतमा भईरहकेो 

– प्रििे तफय का समपरुक योजर्नाहरूमा खरको छार्ना मवस्थापर्नका लामग जस्ता पाता खररि कायय सम्पन्र्न गरी 

मवतरण कायय भइयरहकेो छ । 

– पणरे्ना स्वास््य चौकी र पटौटी स्वास््य चौकीको मर्नमायण कायय अमन्तम चरणमा रहकेो छ । 

– धामतवाङ्ग स्वास््य चौकीको कायय चमलरहकेो छ । 

– प्रििे सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रमहरू मध्ये सरु्नौलो िगु्ध उत्पािर्न केन्द्र भवर्न मर्नमायण वडा र्नं. ४ 

कँुडापार्नी ,लेकाली कृमि सहकारी संस्था भवर्न मर्नमायण वडा र्नं. ४ , सौकत अलीको घर भर्नडाँडा पक्की वाल 

मर्नमायण वडा र्नं. ८  र रुस्तमु ििमरुी पमहरो मर्नयन्त्रण वडा र्नं. ८ को कायय सम्पन्र्न भइय भिुार्नी मलइयसकेको । 

– प्रििेबाट हस्तान्तररत बाँकी योजर्नाहरूको कायय सम्पन्र्न भएको जस मध्ये बहखोर खोलाखकय िह जोडर्ने 

मो.बा. वडा र्नं. ६ को योजर्ना संझौता भई मर्नमायण भइरहकेो छ । 
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– आलकुो मबउँ उत्पािर्न काययक्रम अन्तगयत मप.मव.एस आलकुो मबउँ ल्याइ पामणर्नी गाउँपामलकाका मबमभन्र्न 

वडाहरूमा सिु आलकुो मबउँ उत्पािर्न भइरहकेो  । 

– गह कँो उन्र्नत मबउँ मवतरण काययक्रम माफय त मवतररत उन्र्नत गह कँो मबउँबाट यो बिय गाउँपामलकाको गह  ँ

उत्पािर्नमा उल्लेखमर्नय बमृि भएको । 

– वोयर बाख्रा स्रोत केन्द्र मवस्तार काययक्रम अन्तगयत वडा र्नं. १ मा ित प्रमतित सिु वोयर बाख्राको स्रोत केन्द्र 

मवस्तार भएको ।  

– प्रधार्नमन्त्री कृमि आधमुर्नमककरण पररयोजर्ना अन्तगयत संचामलत मबमभन्र्न वाली वस्तकुा ५ वटा पकेट 

काययक्रम संचालर्न भइरहकेो ।   

– चाल ुआ.व. मा गाउँपामलकाको पवूायधार मर्नमायणको प्रगमत सन्तोिजर्नक रहकेो छ । हाममले समयमा र्नै 

योजर्नाहरू सम्बमन्धत वडाहरूमा गई सम्झौता गररएको ह िा ििेमा जारी बन्िाबन्िीका कारण कामिार 

अभाव, मर्नमायण सामग्री अभाव जस्ता कारणहरू भएता पमर्न जठे मसान्त सम्मामा सम्झौता भएका ५२१ 

योजर्नाहरू मध्ये ३४० योजर्नाहरू भिुार्नी भईसकेका छर्न । पटक पटकको अमवरल बिायका कारण मर्नमायण 

गररएका सडक पवूायधारहरू पटक पटक र्नै क्षमतग्रस्त भइरहर्ने । गाउँपामलकाको बजटे लगार्नी भइरहर्ने तर 

भौमतक प्रगमत र्निमेखर्ने समस्याले यस बिय सडक पवूायधारतफय  र्नराम्ररी प्रभाव पार्ने िमेखन्छ । त्यसै गरी 

खार्नेपार्नी पवूायधार तफय  पणरे्ना, पटौटी, लगायतका स्थार्नमा समपरूक अर्निुार्नका आयोजर्नाहरू 

ठेक्कामाफय त अमन्तम चरणमा पगुकेा छर्न ् । िवुायसेश्वर गफुा भौमतक पवूायधार मर्नमायण योजर्नाको काम पमर्न 

अमन्तम चरणमा पगुकेो छ ।  

– कृमि, पि ुतफय  जर्नसहभामगतामा गोठ सधुार, अर्निुार्नमा प्लामिक मसथ(टर्नेल) मवतरण, आल,ु मकैको मलू 

मवउ मवतरण, मविािी मवतरण, फलफूलका मवरुवा मवतरण, िधूमा प्रोत्साहर्न जस्ता काययक्रमहरू संचालर्नमा 

आएका छर्न ्। सहकारी ऐर्न पाररत भई सहकारी ितायको प्रमक्रया प्रारम्भ भसैकेको छ । 

– कोमभड-१९ रोग मर्नयन्त्रण रोकथामको लामग गाउँपामलका मभत्र कोमभड अस्पताल स्थापर्ना गरी 

संक्रममतहरूको उपचार व्यवस्थापर्न गररएको छ । 

– मर्निलु्क स्वास््य सेवाको ममयलाई ध्यार्न मिि ैआवश्यक जर्निमि र धिमधको व्यवस्था गररएको छ । साथ ै

ल्याव सेवालाइय मर्नरन्तरता मिइयएको छ । 

– कोरोर्ना भाइरस संक्रमणलाई मर्नयन्त्रण र रोकथामका लामग आवश्यक स्वास््य सरुक्षा सामग्री तथा धिमध 

खररि गरी स्वास््य संस्थाहरूमा मवतरण गररएको छ । सचेतर्नामलुक काययक्रम ऐमन्टजरे्न टेस्ट बढाइयएको छ 

। 

– असहाय उपचार सहायता कोि माफय त मवपन्र्न पररवार तथा कडा मिघय रोगीहरूको उपचारमा सहयोग 

परु् याउर्न काययमवमध समते तयार गरी कायायन्वयर्नमा लमगएको छ । 

– मवपिमा परेका आम र्नागररकलाई राहतको उमचत व्यवस्था गर्ने कायय अगाडी बढेको छ । 
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– गत आमथयक वियमा बोयर बाख्राको स्रोतकेन्द्र स्थापर्ना गर्ने गरी पामणर्नी गाउँपामलकाका तीर्न स्थार्नमा बोयर 

बोका तथा बाख्रा मवतरण गररएकोमा अमहले ती बोयर बाख्राहरूबाट उत्पािर्न सरुु भसैकेको छ। 

– सेवा प्रवाहलाई प्रमवमधमतै्री बर्नाउर्न मवमभन्र्न मवधतुीय प्रणालीहरू जडार्न भसैकेका छर्न ्। व्यमिगत घटर्ना 

िताय प्रणाली सबै वडाहरूबाट अर्नलाईर्न माफय त ह र्ने व्यवस्था संचालर्नमा आइसकेको छ । साथै सामामजक 

सरुक्षा भिा पणुय रूपमा बैमकङ् भसैकेको छ । 

– गाउँपामलका स्थापर्ना भईसकेपमछ कररब ६८ भन्िा बमढ ऐर्न कार्नरू्न काययमवमध मर्निमेिका मर्नमायण भएका 

छर्न ् त्यसलाई एमककृत गरर सम्पणूय कार्नरू्नहरू लाई राजपत्रमा प्रकामित गरी ऐर्न संग्रह मर्नमायणको कायय 

अमन्तम चरणमा पगुकेो छ । 

आ.व. ०७८।७९ को मवस्ततृ प्रगमत मववरण आ.व. समाप्त भैसके पश्चात सममक्षा माफय त प्रगमतको जार्नकारी गराइर्ने छ । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म आमथयक बिय ०७९।८० को बजटे तथा काययक्रम प्रस्ततु गर्ने अर्नमुमत चाहन्छु । 

 वडा तहको पूवायधार मवकास, कृमिमा व्यवसायीकरण, मिक्षा, स्वास््य, खार्नेपार्नी जस्ता मार्नवमवकास 

सचूकाङ्कको मवकासका लामग रु ६५ लाखका िरले जम्मा रु. ५ करोड २० लाख वडा तफय  मवमर्नयोजर्न गरेको 

छु। 

 संघीय समपरूकको लामग रु.१ करोड ७० लाख र गाउँपामलकाले पमहचार्न गरेका पवूायधार मवकास, आयोजर्नाका 

लामग साझिेारीमा काययक्रम गर्नेगरी रु. १ करोड ७० लाख गरी संघीय  समपरूक तफय  रु.३ करोड ४० लाख 

मवमर्नयोजर्न गरेको छु । 

 प्रििे समपरूकको लामग रु.१ करोड ५० लाख र गाउँपामलकाले पमहचार्न गरेका पवूायधार मवकास, पययटर्न, मिक्षा, 

स्वास््य, मसंचाई, कृमि काययक्रम लगायत क्षेत्रगत आयोजर्नाहरूका लामग साझिेारीमा काययक्रम गर्नेगरी रु. १ 

करोड ५० लाख गरी प्रििे  समपरूक तफय  रु.३ करोड मवमर्नयोजर्न गरेको छु । 

 

क. आणथाक णवकास के्षत्र  

– आमथयक मवकास क्षेत्र तफय  कुल रू. ३ करोड ३ लाख  मवमर्नयोजर्न गररएको छ । जसमध्ये संघीय सितय बाट रु. १ 

करोड २४ लाख र पामलका बाट रु १ करोड ७९ लाख मवमर्नयोजर्न भएको छ । 

– कृमिलाई प्राथममकतामा राखी प्रत्येक वडालाई प्रिार्न गररएको बजटे सीमाबाट कमम्तमा २० प्रमतित आमथयक 

मवकास क्षेत्रका उपके्षत्रमा बाँडफाँडको व्यवस्था ममलाएको छु । जलस्रोत तथा मसंचाईकंा लामग गाउँपामलकाबाट 

रु.२५ लाख मवमर्नयोजर्न गरेको छु । धजार एव ंप्रमवमध¸ मल¸ मवउ¸ उपकरण तथा उपचार समतेका लामग कृमि र 
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पिपुालर्नमा सितय तथा मर्नितय बजटेबाट गाउँपामलका र वडासमते गरी रू.१ करोड ७९ लाख मवमर्नयोजर्न गरेको 

छु साथै गाउँपामलकाबाट कृमि र पि ुक्षेत्रको लामग रू १ करोड ६७ लाख मवमर्नयोजर्न गरेको छु । उद्योग, सहकारी 

तथा पययटर्नमा रू ४५ लाख मवमर्नयोजर्न गरेको छु । कृिकहरूलाइ उत्पािर्नको आधारमा िधुमा अर्निुार्न रू २० 

लाख मवमर्नयोजर्न गरेको छु । 

 

ख. पूवाािार णवकास के्षत्र 

– पवूायधार मवकास क्षेत्र तफय  रू. ४ करोड ८४ लाख मवमर्नयोजर्न गररएको  छ । जसमध्ये १ करोड ७४ लाख सियत 

रकम मवमर्नयोजर्न गररएको छ भर्ने गा.पा. तफय बाट ३ करोड १० लाख मवमर्नयोजर्न गररएको छ । 

– समग्र पवूायधार के्षत्रको मवकास गरी अगाडी बढ्र्ने पामणर्नी गाउँपामलकाको र्नीमत अर्नरुूप वडाको मसमलङबाट ५० 

प्रमतित पवुायधार मवकास मवमर्नयोजर्न ह र्ने व्यवस्था ममलाएको छु ।  

– मोटर बाटोमा यस विय ममयतको लामग मात्र बजटे खचय ह र्ने र अत्यावश्यक र अधरुा बाहके र्नयाँ सडक मर्नमायणको 

लामग बजटे मवमर्नयोजर्न र्नह र्ने गरी व्यवस्था ममलाइएको छ ।  

– मवमभन्र्न ममयत संम्भारको लामग रू ४७ लाख मवमर्नयोजर्न गरेको छु । 

ग. सामाणजक णवकास के्षत्र 

– मिक्षा, स्वास््य, संस्कृमत, खार्नेपार्नी/सरसफाई, लैङ्मगक समार्नता तथा समावेिीकरण समतेका के्षत्रलाई ध्यार्न 

मिई कुल रु. ३३ करोड ५७ लाख मवमर्नयोजर्न गररएको छ । जसमध्ये सितय रूपमा प्राप्त बजटे संघीय सरकार ससयत 

रु ३० करोड ३९ लाख मवमर्नयोजर्न भएकोमा गाउँपामलका बाट ३ करोड १८ लाख मवमर्नयोजर्न भएको छ । मिक्षा 

तफय  रु २५ करोड ४४ लाख मवमर्नयोजर्न भएको छ जसमा िसतय बाट रु. २३ करोड ३९ लाख¸गाउँपामलका बाट रु 

२ करोड ५ लाख मवमर्नयोजर्न गरेको छु । त्यसैगरी स्वास््यमा रू.५ करोड ८१ लाख मवमर्नयोजर्न गरेको छु जसमा 

सितय बाट रु. ५ करोड ६ लाख र गाउँपामलकाबाट ७५ लाख मवमर्नयोजर्न गरेको छु । खार्नेपार्नी तथा सरसफाइय 

रु.२ करोड ६० लाख, लैङ्मगक तथा सामामजक समाविेीकरणमा रु. १ करोड ५० लाख र यवुा तथा खलेकूिको 

लामग आवश्यक बजटे मवमर्नयोजर्न गरेको छु । वडा कायायलयहरूबाट यस क्षेत्रमा ह र्ने मवमर्नयोजर्न समेत समावेि 

भएको छ । 

– गाउँपामलका मभत्रको कृमि कायायलय आधमुर्नमककरण गि ै कृमिमा आत्ममर्नभयर तथा व्यवसामयक रूपमा 

सञ्चालर्न गर्नयका लामग आवश्यक कार्नरू्न मर्नमायण गरर अध्यक्ष संग कृमि काययक्रमका संचालर्नका लामग 

आवश्यक बजटेको व्यवस्था ममलाएको छु । 

– स्थार्नीय स्तरमा उत्पामित कृमि तथा पिजुन्य वस्तहुरूलाइ बजारीकरणको व्यवस्थाको लामग कृमि 

सहकारी माफय त उि सामाग्रीहरूको संकलर्न गरी कृमि एम्बलेुन्स सञ्चालर्न गरी उत्पामित वस्तकुो 
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र्नमजकको (वटुवल, पाल्पा, समन्धखकय ) जस्ता बजारको के्षत्रमा स्थार्नीय ब्राण्डको रूपमा स्थापीत गरर 

मवमक्र मवतरण गर्ने व्यवस्थाका लामग आवश्यक बजटेको व्यवस्था ममलाएको छु । 

– जर्नप्रमतमर्नमध तथा कमयचारीहरूको लामग तामलमहरूको लामग आवश्यक बजटेको व्यवस्था गरेको छु । 

– मवपि व्यवस्थापर्नका लामग आवश्यक पवुय तयारीका तामलम लामग आवश्यक बजटेको व्यवस्था गरेको छु । 

 

र्. सुशासन तथा अन्तसाम्बणन्ित के्षत्र 

– गाउँपामलकाबाट रु.९० लाख मवमर्नयोजर्न गरेको छु । पमहरो व्यवस्थापर्न, वकृ्षारोपण, महुार्न संरक्षण, कायययोजर्ना 

तजुयमा लगायतको प्रयोजर्नका लामग आवश्यक बजटे मवमर्नयोजर्न गरेको छु । 

– यस के्षत्र अन्तगयत वातावरण तथा जलवाय ू अर्नकुुलर्न काययक्रमको लामग ३५ लाख मवमर्नयोजर्न गरेको छु । 

त्यसैगरी मार्नव संिाधर्न मवकास मा रु. २३ लाख , कार्नरू्न तथा न्यायमा रु ७ लाख, प्रिासकीय सिुासर्न रु १५ 

लाख र मविीय सुिासर्नमा रु १० लाख मवमर्नयोजर्न गरेको छु । 

– गाउँपामलका बाट ह र्ने सेवा प्रवाहमा सचूर्ना प्रमवमधको प्रयोगलाई बढाउि ै मडमजटाइज स्माटय गाउँपामलका माफय त 

सावयजमर्नक सेवा प्रवाहलाई सु-व्यवमस्थत गररर्नेछ । 

– गाउँपामलकाको मवपत ्व्यवस्थापर्न तथा प्रकोप व्यवस्थापर्न कोिमा जम्मा रु. ५० लाख मवमर्नयोजर्न गरेको छु । 

– सम्पणूय वडा कायायलयहरू र स्वास््य संस्थाहरूलाई इन्टरर्नेट संजालमा आवि गरी मवधतुीय िासर्नलाई टेवा 

पयुायउर्न सो के्षत्रमा आवश्यक बजटेको व्यवस्था गरेको छु । 

– सेवा प्रवाहमा Online system, Token system, Help desk को प्रयोग गरी र्नागररक सहायता कक्षको 

व्यवस्थाका लामग आवश्यक बजटेको व्यवस्था ममलाएको छु । 

ङ. कायाािय संचािन तथा प्रशासणनक खचा 

– गाउँपामलकाको सम्पणूय कमयचारीहरूको तलव भिा¸ पिामधकारीको सेवा समुवधा¸ कायायलय सामग्री तथा िमैर्नक 

प्रिासमर्नक काययको लामग आवश्यक पर्ने सामग्री खररि लगायत मसेीर्नरी धजार खररि¸ ममयत¸ पार्नी तथा 

मवजलुी¸ संचार जस्ता मिियकहरूका लामग रु. ९ करोड ७८ लाख मवमर्नयोजर्न गरेको छु । 

– संघीय सरकारले व्यवस्था गरे अर्नरुुप २०७९ श्रावण १ गते िमेख स्थार्नीय सेवामा रहकेा सबै स्थायी राष्ट्र 

सेवकको तलबमार्न लगायत अन्य सेवासमुवधा संघीय सरकारले तोके बमोमजम ह र्ने गरी आवश्यक बजटेको 

व्यवस्था ममलाएको छु । साथै स्थार्नीय सेवाका कमयचारीहरूलाइय उत्प्रेररत गर्नय स्थार्नीय सेवा परुस्कारको व्यवस्था 

ममलाईर्नेछ । 
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– यसबाट फमर्नयचर तथा मफक्चसय¸ कम्प्यटुर तथा मप्रन्टर¸ सवारी साधर्न खररि तथा भाडा¸ घर भाडा लगायतका 

कायायलय व्यवस्थापर्न तथा संचालर्नका लामग आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्थामा खचय गर्ने व्यवस्था ममलाएको 

छु । 

म्याणचङग कायाक्रम तर्ा ः मवमभन्र्न मर्नकायहरूबाट लागत साझिेारी काययक्रम तथा योजर्नाहरूको लामग 

म्यामचङग काययक्रम तफय  रू ३० लाख मवमर्नयोजर्न गरेको छु । 

 

 

 

 

सभाध्यक्ष ज्यू, 

आ.व. ०७७।७८ को यथाथय आय-व्यय, ०७८।७९ को संसोमधत आय-व्यय र ०७९।८० का लामग अर्नमुामर्नत आय-

व्यय को स्रोत व्यवस्थाको योजर्ना प्रस्ततु गियछु । 

पाणिनी गाउँपाणिकाको णवगत णतन आ .व .को आ य व्ययको प्रके्षपि 

णशर्ाक आ.व.०७७/०७८ को 

यथाथा 

आ.व.०७८/०७९ को 

संशोणित अनुमान 

आ.व.०७९/०८० को 

अनुमान 

संर्ीय सरकार समाणनकरि 

अनुदान 

१०२९०००००/- १०,९८,००,०००/- रु. ११,७५,००,०००/- 

संर्ीय सरकार राजश्व 

बाँडर्ाँड 

७०४०७४७५.३५/- ७,७२,८१,४७६/- रु. ९,९४,८०,०००/- 

संर्ीय सरकार  णवशेर् 

अनुदान 

२१४३९६१०/- - रु. १,२०,००,०००/- 

संर्ीय सरकार समपुरक 

अनुदान 

५०६०७२०/- - रु. १,७०,००,०००/- 

संर्ीय सरकार ससता 

अनुदान चािु 

२९०१४६१३६.८३/- २९,३२,००,०००/- रु. ३०,९१,००,०००/- 
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संर्ीय सरकार ससता 

अनुदान पँुणजगत  

- १,६५,००,०००/- रु. ३,२६,००,०००/- 

प्रदेश सरकार समाणनकरि 

अनुदान  

५२५४०००/- ५१,५६,०००/- रु. ६३,४९,०००/- 

प्रदेश सरकार राजश्व 

बाँडर्ाँड 

७०५७७८१.१२/- ७७,८७,०६१.४५/- रु. ८२,७३,०००/- 

प्रदेश सरकार ससता अनुदान १२७८३४७५/- ८५,४४,०००/- रु. ८०,००,०००/- 

प्रदेश सरकार णवशेर् 

अनुदान 

५९७३०९९/- ६०,००,०००/- रु. ६०,००,०००/- 

प्रदेश सरकार समपुरक 

अनुदान 

१६७६९५६/- १,५०,००,०००/- रु.१,५०,००,०००/- 

आन्तररक राजश्व ८९७९१२०.६५/- ८०,००,०००/- १,७५,००,०००/- 

गत वर्ाको अ.ल्या. ५,०३,९५,६९६.९९/- १,८४,१५,४५७/- १,५०,००,०००/- 

जम्मा  ५८१४  ६६,३८,०२,०००/- 

 

आ.व. ०७७।७८ को यथाथय आय-व्यय, ०७८।७९ को संसोमधत आय-व्यय र ०७९।८० का लामग अर्नमुामर्नत आय-

व्यय को स्रोत व्यवस्थाको योजर्ना प्रस्ततु गियछु । 

आ.व. ०७८।७९ मा केन्द्रीय अर्निुार्नतफय , प्रििे अर्निुार्न र आन्तररक श्रोत तथा  मवमभन्र्न कोिमा रहकेो रकम¸ धरौटी 

जम्मा र आन्तररक श्रोत गरी जम्मा रु ५५ करोड ६४ लाख ९७ हजार ३ सय ५० रूपैया १० पैसा मात्र आम्िार्नी 

भएको छ । त्यसै गरी हालसम्म चाल ुर पुँजीगत गरी जम्मा रु. ४२ करोड ९१ लाख ६९ हजार २ सय ५८ रूपैया खचय 

भई सकेको छ। 

त्यसैगरी चाल ुआ.व. ०७८।७९ मा रु.६७ करोड ३ लाख ८० हजार ४० रूपैया अर्नमुार्न गरीएकोमा यो बजटे तयार 

पािाय सम्म मवमभन्र्न अमततयारीहरू समेतका आधारमा संिोमधत आय अर्नुमार्न रु. ६५ करोड ५३ लाख ८० हजार   

४० रूपैया रहकेो छ । 
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चाल ुआ.व. मा यो बजटे तयार पािायसम्म चाल ुर पुँजीगत गरी जम्मा रु.४२ करोड ९१ लाख ९७  हजार ३  सय ५० 

रूपैयाँ खचय भएको मवद्यमार्न अवस्थामा चाल ुआ.व. को अन्त्यसम्म रु. ५४  करोड  खचय ह र्ने अर्नमुार्न रहकेो छ । 

 

आ.व. ०७८।७९ को प्रस्ताणवत आयव्यय अनुमान 

संघ र प्रििे सरकारबाट प्राप्त सितय अर्निुार्न, मविीय समार्नीकरण, राजस्व बाँडफाड, समपरूक अर्निुार्न, मवििे 

अर्निुार्न, चाल ुआ.व. को मौज्िात र आन्तररक आय समतेबाट रू. ६६ करोड ३८ लाख २ हजार मात्र, ( अक्षेरुपी 

रुपैयाँ छैसठ्ठी करोड अठमतस लाख िईु हजार मात्र ) आम्िामर्न ह र्ने अर्नमुार्न गरेको छु ।  जसमध्ये कुल आय तफय  संमघय 

सरकार बाट प्राप्त सितय अर्निुार्न ३७ करोड ७ लाख प्राप्त भएको छ जसमध्ये चाल ुसितय अर्निुार्न ३० करोड ९१ 

लाख, िसतय पमुजगत तफय  ३ करोड २६ लाख, संघीय सरकार मविेि अर्निुार्न तफय  १ करोड २० लाख र संघीय 

समपरुक तफय  १ करोड ७० लाख प्राप्त भएको छ । त्यसैगरी संघीय समामर्नकरण अर्निुार्न तफय  ११ करोड ७५ लाख 

संघीय सरकार राजश्व बाडँफाडँ तफय  ९ करोड ९४ लाख ८० हजार प्राप्त भएको छ । 

प्रििे सरकारको सितय अर्निुार्न, समामर्नकरण अर्निुार्न, राजश्व बाडँफाडँ तथा प्रििे सरकारकै मविेि अर्निुार्न को लामग 

प्राप्त रकम समते गरी प्रििे तफय बाट रू. ४ करोड ३६ लाख २२ हजार मवमर्नयोजर्न भएको छ । जसमध्ये प्रििे सरकार 

सितय अर्निुार्न तफय  ८० लाख, प्रििे समामर्नकरण तफय  ६३ लाख ४९ हजार, प्रििे समपरुक तफय  १ करोड ५० लाख, 

प्रििे मवििे अर्निुार्न तफय  ६० लाख र प्रििे राजश्व तफय  ८२ लाख ७३ हजार रुपैया प्राप्त भएको छ । 

आ.व २०७९/८० मा आन्तररक श्रोत तफय  रु १ करोड ७५ लाख संकलर्न ह र्ने अर्नमुार्न गररएको छ र चाल ुआ.व. को 

मौज्िात  रकम रु. १ करोड ५० लाख आम्िार्नी ह र्ने अर्नमुार्न गरेको छु । मामथ उल्लेमखत प्रस्तामवत आयमा सामामजक 

सरुक्षा तफय को रकम उल्लेख गररएको छैर्न । 

 

सो आय बाट चाल ुतफय  ३९ करोड १३ लाख ८५ हजार ३ सय २० रुपैया अथायत ्५८.९६ प्रमतित र  पमुजगत तफय  रु 

२७ करोड २४ लाख १६ हजार ६ सय ८० रुपैया अथायत ्४१.०४ प्रमतित मवमर्नयोजर्न गरेको छु ।  

लक्ष्य अर्नसुार आन्तररक श्रोत र्नउठेमा श्रोत िमुर्नमश्चत भएपछी मात्र कायायन्यवर्न प्रमक्रया अगाडी बढाइयर्ने व्यवस्था 

ममलाएको छु । 

वस्तीस्तरबाट माग ह र्ने गाउँपामलकाको स्रोतबाट संचालर्न ह र्न र्नसक्र्ने ठूला योजर्नाहरूलाई केन्द्र तथा प्रििे सरकारमा 

अर्नरुोध गर्ने व्यवस्था गरेको छु । साथै प्रधार्नमन्त्री रोजगार काययक्रममा समावेि ह र्ने आयोजर्नाहरूलाई समेत यसै 

बजटेमाफय त सभाबाट स्वीकृमतका लामग व्यवस्था ममलाएको छु ।  
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बजेट कायाान्वयन 

आयोजर्नाहरूको अर्नगुमर्न गाउँपामलका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमखु प्रसािकीय अमधकृत, प्रामवमधक समते आवश्यक 

जर्निमिबाट ह र्ने व्यवस्था ममलाइर्नेछ । आयोजर्नासँग सम्बमन्धत मवियगत समममत, मवियगत िाखा हरूबाट समते 

मर्नयममत अर्नगुमर्न मलु्यांकर्नको व्यवस्था ममलाइर्नेछ । साथै सम्बमन्धत वडाका वडा अध्यक्ष लगायतका 

जर्नप्रमतमर्नमधहरूबाट समते अर्नगुमर्न मलु्यांकर्न ह र्ने व्यवस्था ममलाइर्नेछ । यसबाट बजटे कायायन्वयर्नमा अर्निुासर्न र 

र्नमतजा प्रामप्तको समुर्नमश्चतता आउर्ने मवश्वास मलएको छु । 

जवार्देहीता र उत्तरदाणयत्व 

मवमर्नयोमजत पूँजीगत बजटे समयमा खचय र्नह र्ने मढलो गरी हतारले कायय गर्ने तररकालाई पणूय रूपमा मर्नरुत्सामहत गररर्ने छ 

। मर्नधायररत समय र लागतमा कायय सम्पन्र्न गर्ने, मर्नमायण गणुस्तर कायम गर्ने र मर्नणययकताय तथा मर्नमायण सम्बि व्यवसायी 

तथा उपभोिा समममत पररणाम प्रमत जवाफिहेी तथा उिरिायी ह र्ने प्रणालीको मवकास गररर्ने छ । 

 

 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

यो बजटेको कायायन्वयर्नबाट पामणर्नी गाउँपामलकालाई थप अगाडी बढाउर्न मद्दत पगु्र्ने मवश्वास मलएको छु । 

बजटे तजुयमा गिाय मागय मर्नििेर्न प्रिार्न गर्नुयह र्ने आिरणीय अध्यक्ष ज्य,ू प्रमखु प्रिासकीय अमधकृत ज्य,ू परामिय मिर्न े

वडाध्यक्ष ज्यहुरू, मवमभन्र्न मवियका ज्ञाताहरू, मवमभन्र्न राजर्नीमतक िलका र्नेताहरू, र्नागररक समहूका अगवुाहरू, 

सामामजक अमभयान्ता, मवियगत िाखा / इयकाइ प्रमखु ज्यू एव ं पत्रकार लगायत सम्पणूयप्रमत हामियक आभार प्रकट 

गियछु । साथै अहोरात्र खमटइ  र्नीमत, काययक्रम र बजटे मर्नमायण काययमा सहयोग पयुायउर्ने कायायलय प्रमखु एव ंसम्पणुय 

कमयचारीहरूमा मविेि धन्यवाि मिर्न चाहन्छु । 

अन्त्यमा पामणर्नी गाउँपामलकाको मवकासमा टेवा पयुायउर्नहु र्ने सबै करिाताहरू, संघीय सरकार, प्रििे सरकार, संघ र 

प्रििेमा यहाँबाट प्रमतमर्नमधत्व गर्ने मार्नर्नीयहरू, िात ृ मर्नकायहरू, गरैसरकारी तथा सामिुामयक सँस्थाहरू, सहकारी 

सँस्थाहरू लगायत पामणर्नीवासी र पामणर्नी गाउँपामलकालाई माया गर्नुयह र्ने सम्पणूय िाजभुाई मििी बमहर्नीहरूलाई यस 

अवसरमा हामियक आभार प्रकट गि ैयो बजटेको सफल कायायन्वयर्नमा समते सबैको पणूय सहयोग पाउर्ने मवश्वास गियछु । 
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िन्यवाद ! 

नमादा पौडेि गौतम 

 उपाध्यक्ष 

मममत: २०७९।०३।१० 


