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माछापचु्छ्रे गाउँपालिका 
गाउँसभामा उपाध्यक्ष श्री कृष्ण कुमारी पौडेि दवाडीद्धारा प्रस्ततु 

आ.व.२०७७।०७८ को बजेट, काययक्रमको बक्तव्य 
आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू , 
सभा सदस्य ज्यूहरु, 
१. ववश्वव्यापीमहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) कोकारणिे उत्पन्न 

असामान्य पररस्स्िलतका बीच यस माछापचु्छ्रे गाँउपालिकाको ७ औ ंगाँउसभा समक्ष  आलियक वर्य 
२०७७।०७८ को बावर्यक बजेट पेश गने अनमुलत चाहन्छु। 

२. सवयप्रिम, िोकतन्र प्राप्तीको आन्दोिनको कठिन पररस्स्िलतमा त्याग र नेततृ्व प्रदान गनुयहनुे अग्रज 
राजलनलतज्ञहरु प्रलत उच्छ्च सम्मान प्रकट गदयछु र ववलभन्न ऐलतहालसक आन्दोिनमा आफ्नो जीवनको  
आहतुी ठदनहुनुे  सम्पूणय ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रलत हाठदयक भावपूणय श्रद्धाञ्जिी अपयण गनय चाहन्छु। 
सािै ववश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोलभड–१९ बाट संक्रलमत भई उपचाररत सवै 
व्यस्क्तहरुको शीघ्र स्वास््य िाभको कामना गदयछुर कोलभड–१९ का कारण ज्यान गमुाउनहुनु े
प्रलत हाठदयक श्रद्धान्जिी व्यक्त गदयछु। कोरोना भाइरस महामारीका ववरुद्ध अग्रपंस्क्तमा खवटएका 
स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी,जनप्रलतलनलि, राष्टसेवक कमयचारी, संचारकमी र आम नागररक सम्पूणयमा 
उच्छ्च सम्मान प्रकट गदयछु। 

३. ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभीड–१९ को कारण ववश्विे एकैपटक अप्रत्यास्शत 
मानवीय र आलियक संकट सामना गनुयपरेको छ।स्वास््य संकटबाट अियतन्र, मानवीय 
जीवनपद्धतीमा असहज अवस्िा लसजयना गरेको छ। यस ववर्म घडीमा सवै राजलनलतक दि, 
जनप्रलतलनलि, राष्ट्रसेवक, संघ संस्िा र आम नागररकको सहयोग र ऐक्यवद्धतािे वतयमान चनुौती 
सामना गनय सवकन्छ भन्ने हाम्रो दृढ ववश्वास रहेको छ।  

४. आगामी आलियक बर्य २०७७।७८ को बजेट नयाँ पररस्स्िलतिे लसजयना गरेको चनुौतीिाई सामना 
गने र प्राप्त अवसरिाई उपयोग गने तफय  केस्न्ित रही प्राकृलतक, साँस्कृलतक र ववलभन्न भौगोलिक 
ववववितायकु्त यस गाउँपालिकािाई समदृ्ध बनाउन“पययटन, कृवर्, उजाय र पवुायिारः समदृ्ध 
माछापचु्छ्रेको मिु आिार”भन्ने मिु नारािाई साकार पारी मानव जीवन रक्षा गने, भववष्यप्रलत  
आिारयकु्त आशा जगाउने र अियतन्रको पनुरुत्िान गदै तीव्र ववकासको बाटोमा िैजान ेगरी हाम्रा 
सम्पूणय स्रोत सािन यसैमा पररिस्क्षत रहेका छन।् 

श्रदे्घय सभाध्यक्ष 
एवं सदस्य ज्यूहरु, 

५. यो बजेट तजुयमा गदाय मूितः नेपािको संवविान, पन्रौं योजना र ठदगो ववकासका िक्ष्य, गण्डकी 
प्रदेशको प्रिम आवलिक योजना, स्िानीय सरकार संचािन ऐन र यस माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको 
प्रिम आवलिक योजनाको आिारपर तिा नीलत काययक्रम, ववलनयोजन वविेयक समेतिाई आिार 
बनाएको छु। बजेट तजुयमाको लसिलसिामा राजस्व परामशय सलमलत, ववलभन्न ववर्यगत सलमलत, संघ 
संस्िा, राजलनलतक दि, नागररक समाज एवं ववद्वत वगय िगायत सवै वगयबाट प्राप्त सझुाबिाई 
समेत  ध्यान ठदएको छु।  
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६. सीलमत स्रोत सािनिे असीलमत माग र बढ्दो आकांक्षा एकैपटक सम्बोिन गनय नसकीने यिाियता 
एकातफय  छ भने स्रोतको न्यूनताको कारण हामीिे चाहे जस्तो ववकासका काययहरुमा िगानी बृवद्ध 
गनय सवकएको छैन।यो बजेट तजुयमा गदाय नेपाि सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे 
शशयत अनदुान, ववत्तीय समानीकरण अनदुान, समपूरक अनदुान र ववशेर् अनदुान, राजश्व बांडफांड 
र गाउँपालिकाको आन्तररक आम्दानी समेतको अनमुानमा स्िानीय स्रोत र सािनको पररचािन 
गरी सेवा, उत्पादन र रोजगारी अलभवृवद्ध गने योजना र काययक्रममा केस्न्ित गरी सकेसम्म 
गाउँपालिकाको समग्र ववकासिाई सन्तलुित बनाउने गरर बजेट तिा काययक्रम तजुयमा गरेको  
छु। 
श्रदे्घय सभाध्यक्ष  
एवं सदस्य ज्यूहरु, 
अव म, चाि ुआलियक वर्य २०७६।७७ मा यस गाउँपालिकाको आय व्ययको संसोलित अनमुान 
तिा सम्पाठदत महत्वपूणय काययहरुको  संस्क्षप्त वववरण प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु। 

चाि ुआ.व. २०७६।७७ को संसोलित आय अनमुान 

चाि ुआ.व २०७६।०७७ मा  आय अनमुान ५६ करोड ६१ िाख ४६ हजार ४ सय ६५ 
रहेकोमा संशोलित आय अनमुान ७१ करोड ३४ िाख ७१ हजार रहेको छ। जसमा आन्तररक 
आयतफय  ३ करोड ८४ िाख ५१ हजार, संघीय ववत्तीय समानवकरण तफय  ९ करोड ३१ िाख, 
शशतय अनदुान तफय  २२ करोड ५ िाख ३६ हजार, संघीय सरकार राजस्व बाँडफाँड तफय  ५ 
करोड १३ िाख, प्रदेश ववत्तीय समानीकरण अनदुान १ करोड १९ िाख ४३ हजार, प्रदेश 
सरकार राजस्व बाँडफाँडबाट  २९ िाख ७३ हजार, सामास्जक सरुक्षा तफय  १० करोड ८२ 
िाख २ हजार संसोलित अनमुान रहेको छ।  

चाि ुआ.व २०७६।७७ को संशोलित व्यय अनमुान  

चाि ुआ.व. को िागी व्यय अनमुान ५६ करोड ६१ िाख ४६हजार ४ सय ६५ रहेकोमा 
संशोलित व्यय अनमुान ७१ करोड ३४ िाख ७१ हजार रहेको छ। जसमा संसोलित चािू खचय 
४२ करोड ५५ िाख अनमुान रहेको छ भने  संसोलित पुँजीगत खचय तफय  ७ करोड ९० िाख 
गरी जम्मा  संसोलित खचय अनमुान ५० करोड ४५ िाख रहेको छ र हािसम्मको ववत्तीय प्रगती 
५५.१३ प्रलतशत रहेको छ। 

७. चाि ुआ.व. २०७६।७७ मा प्राप्त मखु्य उपिस्धिहरु:  
• पूवायिार तफय  भवन रु.१ करोड ६९ िाख ५० हजार, पक्की लसंचाई कुिो लनमायण27६० लमटर, 

पदमागय लनमायण २१०० वगय लमटर, तार जािी भने काम १०७९ घनलमटर, वहम पाइप ३१ 
वटा, पक्की सडक2618 लमटर, नयाँ ट्रयाक लनमायण १५ वकिो लमटर,६३७३ लमटर सडक 
स्तरोन्नती सम्पन्न भएको छ। 

• यस गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको िेक्का स्वीकृत भई सम्झौताको चरणमा रहेको छ।  
• स्िानीय पूवायिार ववकास साझेदारी काययक्रम तफय का सवै योजनाहरु सम्पन्न भएका छन।् 
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• लिताि तिा िाहाचोक खानपेानी योजना कायायन्वयनको चरणमा रहेका छन।् 
• एक स्िानीय तह एक खेि ग्राम काययक्रम अन्तगयत संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र यस 

गाउँपालिकाको सहकाययमा खेि मैदानको लनमायण भईरहेको छ। 
• स्जल्िा समन्वय सलमलत र गाउँपालिकाको सहकाययमा वडा नं ९ को वडा कायायिय भवन लनमायण 

भईरहेको छ। 
• स्वास््य सेवा तफय  वडा नं ७ र वडा नं ८ मा खोप केन्ि लनमायण तिा सामदुावयक स्वास््य 

इकाइ संचािन भएको सिैवडा नं ५ र वडा नं ८ मा आिारभूत स्वास््य सेवा केन्ि भवन 
लनमायण गररएको, प्रत्येक स्वास््य चौकीमा माग भए अनसुारको और्िी आपूलतय व्यवस्िा 
गररएको,RRT तिा CRRT पररचािन गररएको, बलििंङ्ग सेन्टरमा २४ सै घन्टा सेवा उपिधि 
गराइएको, कोलभड–१९ को महामारीको समयमा पलन रावष्ट्रय अलभयान दादरुा रुवेिा खोप कायय 
सम्पन्न गररएको, कोलभड–१९ को महामारीमा स्वास््य संस्िा, समदुाय र गाउँपालिकासंग 
समन्वय गरी महामारीको प्रलतकाययमा स्वास््यकमी,मवहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरुिाई सवक्रय 
बनाइएको, स्वास््य संस्िाहरुमा पोर्ण अलभमखुीकरण तिा ६० जना प्रसतुी हनुे मवहिाहरु र 
गभयवतीहरुिाई यातायात र उत्प्रेरणा रकम, न्यानो झोिा उपिधि गराइएको, क्षयरोगको 
माइक्रोस्कोवपक क्याम्प, समदुाय उपचार काययक्रम, और्िी ढुवानी काययक्रम, पररवार लनयोजन 
सेवाको पहुंच नपगेुको क्षेरमा सेटिाईट स्क्िलनक सम्पन्न गररएको छ। िकडाउनको समयमा 
पलन  स्वास््य संस्िाबाट और्िी व्यवस्िापन गररएको छ। 

• स्शक्षा सेवातफय  ववलभन्न ६ वटा ववद्याियमा २२ वटा नयाँ कक्षाकोिा, २ वटा शौचािय, ४ ICT, 
२ वटा पसु्तकािय, २ उत्कृष्ट ववद्यािय अनदुान, वकट्स अनदुान तिा EGRPसवै ववद्याियिाई 
प्रदान गररएको छ। न्यून ववद्यािी भएका ववद्याियहरुिाई नस्जकको ववद्याियमा समायोजन 
गररएको छ। ववलभन्न ववद्याियहरुमा  प्रा. वव दरबन्दीमा ३६ जना तिा लन.मा.वव. दरबन्दीमा ५ 
जना गरी जम्मा ४१ जना स्शक्षकहरुिाई पदस्िापन गररएको छ।  

• न्यावयकसलमलत तफय  ३५ वटा उजरुी दताय भएकोमा १५ वटा लमिापर भएको, १९ वटा 
छिफि रहेको  र १ वटा अदाितमा पिाइएको छ। प्रत्येक वडाबाट ४।४ जनाको दरिे 
जम्मा ३६ जनािाई मेिलमिापकतायको तालिम सम्पन्न गरी प्रत्येक वडामा मेिलमिाप केन्ि 
स्िापना र संचािन भएको छ। 

• कृवर् सेवा तफय  भकारो सिुार काययक्रम  ५० वटा, साना लसंचाई काययक्रम ५ वटा, लबउ ववतरण 
तिा बेमौसमी तरकारी खेती सम्बस्न्ि तालिम, प्िास्स्टक टनेि ववतरण ४६ वटा, अनदुानमा 
हाते ट्रयाक्टर ववतरण ८ वटा, अनदुानमा आि ुलबउ ववतरण १२०० के.जी, लनशलु्क फिफुि 
लबरुवा (सनु्तिा, कागती, आम्बा, एबोकार्ड़ो) ववतरण १०,००० वटा,कफी र कुरीिो नसयरी 
धयबस्िापन तिा खेती लबस्तार, अिैंची भट्टी लनमायण र करेसाबारी धयबस्िापन तालिम सम्पन्न 
भएको छ। 

• पश ुसेवा तफय  नाईट्रोजन खररद ६७० लिटर ९ पटक, लसिग्िोभ खररद, और्िी खररद, पश ु
स्वास््य स्शववर, पशपंुक्षी तिा मत्स्य उपचार काययक्रम संचािन, उन्नत जातको बोका ववतरण ७ 
वटा, वहउँदे घास ववतरण ४५० के. जी, बर् ेघाँस ४९० के. जी ववतरण भएको छ।  
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• मवहिाबािबालिका जेष्ठ नागररक तिा समाजकल्याण तफय  मवहिा जनप्रलतलनलिहरुर मवहिा 
सञ्जािका पदालिकारी समेत गरर जम्मा २१ जनािाई ववलभन्न ऐन/काननुमा भएका धयवस्िाबारे 
जानकारी ठददै बोल्ने सीपको समेत तालिम प्रदान गररएको छ। िोक सेवा आयोग तयारी कक्षा 
२१ जना (दलित र अन्य मवहिा) िाई प्रदान गरी लनजामती सेवा तिा सरकारी सेवातफय  उन्मखु 
गराईएको छ। रावष्ट्रय बािठदवसको अवसरमा स्चरकिा प्रलतयोलगता र हास्जरी जवाफप्रलतयोलगता 
तिा गणीलतय हास्जरी जवाफ प्रलतयोलगता, सञ्चािन गररएको, अपांग तिा जेष्ठ नागररक पररचयपर 
स्शववर वडा वडामा सञ्चािन गरर ४५८ वटा लडस्जवटि अपांग पररचय पर र १६१३ वटा जेष्ठ 
नागररक पररचयपर ववतरण गररएको। २० जना जेष्ठ नागररकहरुिाई पषु्प खेलतको िालग लसप 
ववकास तालिम सवहत ववउ समेत प्रदान गररएको। अपांग ठदवसको अवसरमा अपांगता भएका२० 
जनाधयस्क्तहरुिाई सहायता सामाग्रीसेतो छडी ववतरण गररएको छ। अपांगता भएका 
धयस्क्तहरुिाई अिोपाजयनका िालग वडा वडामा २६ जनािाई बाख्रा  ववतरण गररएको  छ। 

श्रदे्घय सभाध्यक्ष  
एवं सदस्य ज्यूहरु, 

अव म, गाउँपालिकाको समवष्टगत ववकासका िालग आगामी आलियक वर्य २०७७।७८ को बजेटका 
उद्देश्यहरु तिा प्रािलमकताका क्षेरहरु प्रस्ततु गने अनमुती चाहन्छु। 

८. बजेटका उद्दशे्यहरु लनम्नानसुार रहेका छन ्: 
• कोरोना भाइरस रोगको रोकिाम, लनयन्रण र उपचारको प्रभावकारी व्यवस्िापन गनुय। 
• संकटग्रस्त अियतन्रिाई चिायमान र गलतशीि बनाउन।ु 
• उपिधि स्रोत र सािनको अलिकतम उपयोग गनुय ।  
• समाजबाद उन्मखु आत्मलनभयर रावष्ट्रय अियतन्र लनमायणमा योगदान पयुायउन।ु  
• सावयजलनक खचयमा पारदस्शयता, लमतव्यवयता र उत्तरदावयत्व पािना गराउन।ु 
• आलियक अनशुासन तिा ववत्तीय सशुासन कायम गनुय। 
• भौलतक, आलियक तिा सामास्जक पूवायिार ववकासमा जोड ठदन।ु  

९. आगामी आ.व. २०७७।७८ को िालग ववकासका प्रािलमकताका क्षेरहरु देहाय बमोस्जम 
रहेकाछन।् 

• कोरोना भाइरस महामारीका कारणिे स्वदेश तिा ववदेशमा रोजगारी गमुाएका तिा बेरोजगार 
नागररकको रोजगारीका अवसर बृवद्ध गनय िघ ुउद्यम ववकास काययक्रम संचािन गने। 

• भौलतक पवुायिारहरुमा गाउँपालिका केन्ि जोड्ने सडक िाई प्रािलमकतामा राखी ववलभन्न 
सडकहरुको स्तरोन्नती तिा ममयत सिुार गरर सडकको गणुस्तररयता अलभबृवद्ध गने। 

• मानव संसािन ववकास (स्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी, सरसफाइ र पोर्ण) मा जोड ठदने। 
• कृवर् सेवा ,पश ु सेवा, पययटन, वन तिा वातावरण क्षेरको ववकास, ववस्तार र संरक्षणमा जोड 

ठदने। 
• िस्क्षत वगय र समदुायको उत्िानका िालग सामास्जक सरुक्षा र सशस्क्तकरणका काययक्रमहरु 

संचािन गने। 
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• कोलभड -१९ का कारण प्रभाववत व्यवसायहरुमा यस वर्य नववकरणमा ५० प्रलतशत छुट ठदने 
सािै प्रभाव र असरिाई मध्यनजर गदै यस वर्य दताय हनुे व्यवसायिाई दताय शलु्क लमनाह गने।  

• सावयजलनक सेवा प्रवाहिाई गणुस्तरीय, पारदशी र सवयसिुभ बनाई नागररकको पहुंचमा अलभवृवद्ध 
गने। 

१०. बजेट तजुयमाका आिारहरु 

उल्िेस्खत उद्देश्य पररपतुी गनय बजेट तजुयमा गदाय लनम्न आिारहरु लिइएको छु । 

• संघीय  सरकारको आवलिक योजना, िक्ष्य, उदेश्य एवं प्रािलमकता र रणनीलतहरु 
• प्रदेश सरकारको प्रिम पञ्चवर्ीय योजना नीलत तिा काययक्रम  
• ठदगो ववकासका िक्ष्यहरु 
• स्िानीय सरकार सञ्चािन ऐन  
• ववर्यगत सलमलतको लसफाररस  
• वडा सलमलतको प्रािलमकताका काययक्रमहरु 
• ववज्ञ समूहको परामशय तिा सझुाब  
• काययपालिकािे आवश्यक िानेका र जनसहभालगता जटु्ने आयोजनाहरु 
• ववपन्न पररवारको आयआजयनको योजनाहरु 
• क्रमागत ववकास योजनाहरु 

श्रदे्घय सभाध्यक्ष  
एवं सदस्य ज्यूहरु, 

अब म, आगामी आलियक बर्यको बजेटका काययक्रम तिा लबलनयोजन प्रस्ततु गने अनमुलत  चाहन्छु। 

११. कोरोना भाइरस रोगको रोकिाम, लनयन्रण तिा उपचारिाई प्रभावकारी बनाउन, क्वारेन्टाइन 
लनमायण, संचािन र व्यवस्िापन गनय, और्िी उपकरण तिा कोर् स्िापनाका िालग रु. १ करोड 
५० िाख ववलनयोजन गरेको छु। 

१२. गाउँपालिका प्रशासकीय भवन लनमायण गनय रु. ६ करोड ५० िाख  ववलनयोजन गरेको छु। 
१३. गाउँपालिका केन्िदेखी वडा केन्िसम्म र वडा केन्ि देखी बस्तीस्तरसम्मका सडकहरु बाहै्र 

मवहना संचािन गनय आवश्यक बजेट व्यवस्िा गरेको छु।  
१४. गाउँपालिका केन्ि आउने मखु्यबाटो गोरुगौंडा सलमबगर बाटो कािोपरे गनयका िालग रु.१ 

करोड ५० िाख ववलनयोजन गरेको छु। 
१५. नागररकको आिारभूत आबश्यकतािाई संबोिन गनय सबै गाउँबस्तीमा एक घर एक िारा 

खानेपानी काययक्रमिाई लनरन्तरता ठदन रु. १ करोड ववलनयोजन गरेको छु।  
१६. कोरोना भाइरसका कारण वैदेस्शक रोजगारबाट वफताय भएका र बेरोजगार यवुाहरुको 

उद्यमशीिता ववकासको िागी सहकारी माफय त उद्यमशीिता घमु्ती कोर् संचािन गनय  रु. ५० 
िाख ववलनयोजन गरेको छु।   

१७. बलियङ्ग सेन्टर सदुृढीकरण गनयका िालग रु १५ िाख लबलनयोजन गरेको छु। 
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१८. राष्ट्रपलत रलनङ्ग लसल्डको िालग रु१० िाख लबलनयोजन गरेको छु। 
१९. गाउँपालिका कायायिय र सबै वडा कायायियहरुमा लडस्जटि नागररक वडापर राख्नको िालग 

रु१५ िाख लबलनयोजन गरेको छु। 
२०. गाउँपालिका तिा सबै वडाकायायियहरुमा सी.सी वटभी जडान काययका िालग रु१० िाख 

लबलनयोजन गरेको छु। 
२१. उच्छ्च स्शक्षा छारवृस्त्तको िालग  रु१० िाख लबलनयोजन गरेको छु। 
२२. ववपद धयबस्िापन काययक्रमको िालग रु१० िाख लबलनयोजन गरेको छु। 
२३. जि उत्पन्न प्रकोप लनयन्रणको िालग रु३० िाख लबलनयोजन गरेको छु। 
२४. स्वास््य 
स्वास््य मानवको सबैभन्दा संबेदनस्शि क्षेर हो।यसको िालग बाि पोर्ण,मात ृ पोर्ण, खोप 
काययक्रमिाई लनरन्तरता ठदएको छु।स्वास््य संस्िाको सदुृढीकरण, स्वास््य संस्िामा बलििंङ्ग सेन्टर, 
और्लि उपचार एम्बिेुन्स, ल्याब स्िापना, स्वास््य सेवा केन्िको स्िापना, सरुस्क्षत प्रसतुी सेवाको िालग 
उपाध्यक्षसंग गभयवती मवहिा काययक्रम गरी गभयवती मवहिाको मातसृ्शश ु सरुक्षा तिा मवहिा 
सशस्क्तकरण र स्वरोजगार उन्मखु बनाउनको िालग रु ५५ िाख बजेट लबलनयोजन गरेको छु। 
२५. स्शक्षा क्षरे  
सामदुावयक ववद्याियको भौलतक संरचना शैस्क्षक गणुस्तर अलभबृवद्ध गरी गणुस्तरीय स्शक्षा प्राप्त गने 
वािवालिकाको अलिकार संरक्षण गदै भौलतक पूवायिार लनमायण, अलतररक्त वक्रयाकिाप संचािन, 
ववद्याियमा सूचना प्रववलिको ववस्तार र प्रयोग, स्शक्षक दरबन्दी नभएको ववद्याियमा स्शक्षक अनदुान 
व्यवस्िापन गनय स्शक्षा तफय  रु ६७ िाख ३८ हजार बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 
 
२६. कृवर् तिा पश ु: 
माछापचु्छ्रे गाउँपालिका कृवर् तिा पश ुक्षेरमा अग्रणी गाउँपालिकाको रुपमा रहेको छ। िेरै कृर्कहरु 
सो व्यवसायमा आत्मलनभयर भैरहेका पलन छन।् अझै यस क्षेरिाई पशपुािन, दगु्ि व्यवसाय, 
कुखुरापािन, मत्स्यपािन िगायतका कृवर् व्यवसाय व्यवसावयक रुपमा अस्घ बढाउन तिा  कृर्कको 
मनोबि उच्छ्च राख्दै कृवर् तिा पश ुक्षेरिाई व्यवसायीकरण, आिलुनकीकरण, र यास्न्रकीकरण  गनयरु 
१ करोड ८६ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु। 

२७. ववपद बन तिा वातावरणः 

बन तिा वाताबरण संरक्षण िाईठदगो ववकासको िक्ष्यसंग आवद्ध गररने छ।ववकास लनमायणका कायय 
गदाय वातावरण संरक्षणिाई ध्यान ठदइने छ। बनमा आिाररत व्यवसाय ववकासको िालग पहि गररने 
छ। गाउँपालिका लभर बगेर जाने नदीखोिा र खहरे खोिािे पयुायएको क्षलत न्यूनीकरण गनयका िागी 
आवश्यक बजेट ववलनयोजन गरेको छु। 

२८. खानेपानी तिा सरसफाई :  

गाउँपालिकाका प्रत्येक घरिरुीिे सफा र शदु्ध वपउने पानीको धयबस्िा गरी स्वस्ि स्जवन स्जउने 
अलिकारको प्रत्याभूत गनय संघ, प्रदेश र स्िानीय सरकारको सहकाययमा प्रत्येक घरमा िारा पयुायउने नीलत 
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अनरुुप एक घर एक िारा खानेपानी काययक्रम सम्पन्नगररनेछ। िाहाचोक र लितािमा लबशेर् खानेपानी 
आयोजना संचािन गरी पालिकाभर खानेपानीको धयबस्िापन गनय रु २ करोड ३३ िाख बजेट 
लबलनयोजन गरेको छु। 

२९. िस्क्षत वगय 

समावेशीकरणको माध्यमबाट मार िस्क्षत वगयिाइ मूि प्रवाहीकरणमा ल्याउन सवकन्छ। 
मूिप्रवाहीकरणका िालग अवसरका साि सािै सहभागीता र सशक्तीकरणको आवश्यक पदयछ। मवहिा, 
वािवालिका, दलित, जनजाती, जेष्ठ नागररक र अपाङ्ग वगयको उत्िान, सशक्तीकरण र सहभागीताको 
िागी ववलभन्न काययक्रम सचािन गनय रु ५५ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु। 

३०. सावयजलनक सेवा प्रवाह  

सावयजलनक सेवािाई जनमखुी, जवाफदेही, पारदशी, समावेशी तिा सहभागीतामूिक बनाउन सशुासनका 
आिारभूत तत्वहरुको पररचािन गनय, प्रववलिमैरी बनाउन, क्षमता तिा सीप ववकास माफय त उत्तरदायी 
बनाउन रु १ करोड 2 िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु।  

श्रदे्घय सभाध्यक्ष  
एवं सदस्य ज्यूहरु, 

अब म, आगामी आलियक वर्य २०७७।०७८ को िागी प्रस्ताववत आय व्ययको अनमुान तिा बजेटका 
काययक्रम तिा ववलनयोजन  प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु। 

३१. आगामी आ.व. २०७७।०७८ को प्रस्ताववत आय व्यय अनमुान 

३१.१ आय अनमुान : 

आगामी आलियक वर्य २०७७।०७८ का िालग कुि ६२ करोड ६७ िाख ६९ हजार २ सय 
९०रुपैयाको  आय अनमुान गरेको छु। जसमध्ये आन्तररक आय स्रोतबाट ३ करोड २६ िाख २० 
हजार अनमुान गरेको छु। जनु रकम कुि बजेटको ५.२ प्रलतशत रहेको छ। संघीय  सरकारको 
ववस्त्तय समानीकरण अनदुान तफय  ९ करोड ४० िाख, राजस्व बांडफांडबाट ८ करोड ६८ िाख ८४ 
हजार २ सय ९०, ववशेर् अनदुान तफय  १ करोड ३३ िाख, समपूरक अनदुान तफय  ४ करोड ६५ 
िाख,  शशतय अनदुान तफय  २२ करोड ९९ िाख रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारको ववस्त्तय 
समानीकरण तफय  १ करोड २१ िाख ६७ हजार, प्रदेश सरकारको राजस्व बांडफांडबाट ३३ िाख 
९८ हजार, समपूरक अनूदान तफय  १ करोड ५० िाख, प्रदेश सरकार शशतय अनदुान ३० 
िाख,सामास्जक सरुक्षा तफय  ११ करोड ८१ िाख ६ हजार ४ सय  र चािू आलियक बर्य 
२०७६।०७७ को बैक मौज्दात ९करोडको अनमुान गरेको  छु। 

 

 



8 

 

३२.२ व्यय अनमुान :  

आगामी आ.व २०७७।०७८ का िालग कुि ६२ करोड ६७ िाख ६९ हजार २ सय ९०  
रुपैयाकोव्यय अनमुान गरेको  छु। जसमध्ये प्रशासलनक खचय ७ करोडरुपैया रहेको छ। जनु रकम 
कूि बजेटको ११.१७ प्रलतशत रहेको छ । शसतय अनदुान बजेट (स्शक्षा सेवा, स्वास््य सेवा, कृवर् 
शाखा, पश ु सेवा तफय का  कमयचारीहरु तिा स्शक्षकहरुको पाररश्रलमक खचय र ववकासात्मक 
वक्रयाकिापहरु) तफय  २२ करोड ९९ िाख ववलनयोजन गरेको छु। जनु रकम कुि बजेटको ३६.६८ 
प्रलतशत  रहेको छ। सामास्जक सरुक्षा तफय  १1 करोड ८१ िाख ६ हजार ४ सय ववलनयोजन गरेको 
छु।कुि चाि ु बजेट २८ करोड १९ िाख २० हजार लबलनयोजन गरेको छु। जनु कुि बजेटको 
४४.९८ प्रलतशत रहेको छ।कूि पूँजीगत बजेट ३४ करोड४८ िाख ५९ हजार २ सय ९० रुपैयाँ 
ववलनयोजन गरेको छु। जनु रकम कुि बजेटको ५५.०२प्रलतशत रहेको छ। 

श्रदे्घय सभाध्यक्ष  
एवं सदस्य ज्यूहरु, 

अव म आगामी आ.व. २०७७।०७८ को  कुि बजेटको पुँजीगत बजेट रु ३४ करोड ४८ िाख 
४९ हजार २ सय ९० मारको लबर्यगत क्षेरमा ववलनयोस्जत बजेटको संस्क्षप्त वववरण प्रस्ततु गने 
अनमुलत चाहन्छु। 

पूवायिार ववकास तफय  

रु.२३,५४,७२,४९० २३ करोड ५४ िाख ७२ हजार४९० ६८.२८ प्रलतशत 

सामास्जक ववकास तफय  

रु.४,७०,४६,८०० ४ करोड ७० िाख ४६ हजार ८ सय १३.६४ प्रलतशत 

आलियक ववकास तफय  

रु.३,०५,८०,००० ३ करोड ५ िाख ८० हजार ८.८७ प्रलतशत 

वातावरणसंरक्षण तिा ववपद व्यवस्िापन तफय  

रु.२,१५,५०,००० २ करोड १५ िाख ५० हजार ६.२५ प्रलतशत 

सशुासन, संस्िागत ववकास तिा सेवा प्रवाह 

रु.१,०२,००,००० १ करोड २ िाख २.९६  प्रलतशत 
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श्रदे्घय सभाध्यक्ष  
एवं सदस्य ज्यूहरु, 

३२. उल्िेस्खत बजेट कायायन्वयनको िालग समग्र सहभालगतात्मक पद्घतीबाट बस्ती गाउँ टोि हुंदै 
गाउँ  कायायपालिकाबाट तय भएका अनसुसु्चमा उल्िेस्खत आयोजना तिा काययक्रम र ववलनयोस्जत 
बजेट मालि छिफि तिा स्वीकृतीको िालग अनरुोि गदयछु। 

३३. कोलभड–१९ महामारीको प्रभाव र असरका कारणिे बजेटको स्रोतमा संकुचन भएको अवस्िामा 
प्रस्ततु बजेट तिा काययक्रमहरुमा पलन प्रभाव र असर पनय सक्ने अनमुान गरेको छु। 

३४. प्रस्ताववत बजेट तजुयमा गदाय गाउँपालिकाको आन्तररक आय, संस्घय सरकारबाट प्राप्त बजेट, 
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट तिा  प्रािलमकताका क्षेर, गाउँ पालिकाको प्रािलमकताका क्षेरहरु, 
नागररकबाट आवश्यक िालनएका योजनाहरु, नागररक समाज, गैर सरकारी संस्िाहरु िगायत 
सम्पणुय महानभुावहरु सबैको अमलु्य सझुाविाई उपिव्ि श्रोत सािनको लसमा लभर रवह समेट्ने 
प्रयास गरेको छु। 

३५. गाँउपालिकाको स्रोत र क्षमता अनसुार ववलभन्न सलमलत, उपसलमलतहरु र गाँउ काययपालिकामा 
व्यापक छिफि गरी बजेटिाई सन्तलुित र ठदगो बनाउने प्रयास गररएको छ। गाउँपालिकाको 
स्रोत सािनिे समेट्न नसकेका िूिा योजनाहरु प्रदेश सरकार र केन्िीय सरकारको सहकाययमा 
संचािन गनय स्रोतको व्यवस्िा गरेको छु। िप योजनाहरुको संचािनको िालग प्रदेश सरकार र 
संघीय सरकारमा पहि गररने व्यहोरा समेत अनरुोि गनय चाहन्छु। 

३६. अन्तमा, सबैको सकारात्मक, अियपणुय  र साझेदारी यकु्त सहयोगबाट मार बजेट कायायन्वयनमा 
सफिता प्राप्त हनुे कुरामा दईुमत हनु सक्दैन। तसिय प्रस्ततु बजेट कायायन्वयन, अनगुमन, 
मलु्यांकनमा आ–आफ्नो तफय बाट सहयोग पयुायउन सम्पणुय  जनप्रलतलनलिहरु, बवुद्धस्जबीहरु, 
राजनैलतक दि, सरकारी, गैर सरकारी संघ संस्िाहरु, उद्योगी व्यवसायीहरु, नागररक समाज, 
उपभोक्ता सलमलतहरु िगायत सरोकारवािा सम्पणुयबाट महत्वपुणुय र साियक सहयोग प्राप्त हनुे 
अपेक्षा गरेको छु। बजेट तिा काययक्रम तजुयमामा सहयोग परु् याउनहुनुे सम्पणुय काययपालिका 
सदस्यज्यूहरु, ववर्यगत सलमलतका सदस्यज्यूहरु, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु एवंराष्ट्रसेवक 
कमयचारीहरुप्रलत हाठदयक आभार व्यक्त गदयछु। सािै गाउँपालिकाको प्रशासलनक भवन लनमायणका 
िालग लनःशलु्क जग्गा प्रदान गने माछापचु्छ्रे गाउँपालिका-४, िाहाचोक वासी जग्गादाताहरुिाई 
र माछापचु्छ्रे गाउँपालिका वडा नं. ९ को वडा कायायिय भवन लनमायणका िालग लनःशलु्क जग्गा 
प्रदान गने वडा नं. ९ लनवासी श्री आई बहादरु तामाङ्गिाई हाठदयक िन्यवाद व्यक्त गदयछु। 
प्रस्ततु बजेट र अनसुसु्च ६ मा संिग्न आयोजना तिा काययक्रमहरुिाई यस सम्मालनत सभाबाट 
गहन छिफिका साि पाररत गनुयहनुेछ भने्न अपेक्षा गरेको छु।   

 िन्यबाद। 

उपाध्यक्ष कृष्णकुमारीपौडेि (दवाडी) 
संयोजक 

बजेट तिा काययक्रम तजुयमा सलमलत 


