
 

 

 

 

   

 

 

 

 

गेरुवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष 

हिम कुमारी थरुनीिे 

गेरुवा गाउँपालिकाको आठौं गाउँसभामा प्रस्ततु गनुभुएको 
 

 

 

 

 

आलथकु वर् ु२०७७।७८ को 
बजेट वक्तव्य 

 

 

गेरुवा गाउँपालिका  

गाउँकायपुालिकाको कायािुय 

पशपुलतनगर, वर्दुया 

२०७७।०३।१० (बधुबार)  
 



 

 

 

गाउँसभाका आदरणीय सभा सभाध्यक्ष ज्यू, 

आदरणीय सभाका सदस्य ज्यूिरू,  

१. कोरोना भाइरसको संक्रमण बाट फैलिएको कोलभड-१९ रोग बाट लसर्जतु 
प्रलतकुि पररर्स्थलतमा यस गररमामय सभामा आलथकु वर् ु२०७७/७८ को बजेट 
प्रस्ततु गन ुउपर्स्थत भएको छु ।  

२. आलथकु वर् ु२०७७/७८ को बजेट प्रस्ततु गरररिँदा गेरूवा गाँउपािीकाको 
समग्र हवकास लनमाुण तथा समाजको रूपान्तरण गन ुअग्रपंर्क्तमा रिेर नेततृ्वदायी 
भलूमका लनवाुि गनुिुनेु अग्रजिरू प्रलत उच्च सम्मान व्यक्त गदुछु ।  

३. यसै बीचमा र्दवंगत िनु ुभएका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष श्री टेक बिादरु 
थारू प्रलत भावपूण ु श्रद्धाञ्जिी अपणु गदुछु । कोलभड-१९ का कारण ज्यान 
गमुाएकािरू प्रलत भावपणु ु श्रद्धाञ्जिी अपणु गदै संक्रलमतिरूको शीघ्र 
स्वास््यिाभको कामना गदुछु ।  

४. कोलभड-१९ को कारणिे गनुपुरेको बन्दाबन्दी, सामार्जक दरुी कायम गनुपुने 
बाध्यात्मक अवस्था िगायतका प्रलतकूिताका बीच धैयतुाका साथ कोरोना भाइरस 
लनयन्रण र उपचार अलभयानमा साथ र्दन ुभएकोमा गाउँपालिकाको तफुबाट म 
गाउँबासी सम्पूण ु आमा-बाब,ु दाजभुाइु-र्दर्दबहिनीिरूमा िार्दुक आभार प्रकट 
गदुछु । कोलभड-१९ लनयन्रण तथा उपचारमा अिोरार खट्निुनेु र्चहकत्सक, 
स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, जनप्रलतलनलध एंव सम्पूण ुराष्टसेवक कमचुारी, परकार, 
पेशा व्यवसायी िगायत सबैिाइु िार्दुक धन्यवाद व्यक्त गन ुचािन्छु ।  

५. समदृ्द गेरूवा गाउँपालिका लनमाणुको आधार कृहर्, पयटुन र पूवाधुार को 
र्दर्कुालिन सोच िालसि गन ुयस गेरुवा गाँउपािीका पररवार अिोरार खहटरिेको 
समयमा हवश्वव्यापी रूपमा फैलिन गएको कोलभड-१९ मिामारीिे िाम्रो माग ु
अबरूद्ध भयो। िामीिे यो मिामारीबाट गाउँपालिका बासी आमा बवुा, र्दर्दबहिनी 
तथा दाजभुाइको जीवन रक्षा गनुिुाइु नै आफ्नो पहििो कतवु्य ठान्यौं । मिामारी 



 

 

लबरूद्धको अलभयानमा उपिब्ध सबै साधन स्रोतको यथोर्चत परचािन गदै मिामारी 
लनयन्रणका िागी यथासम्भव प्रयास गरररिेका छौँ ।  

६. बन्दाबन्दीका कारण समग्र नेपािको र यस गाउँपालिकाका जनताको आयको 
मखु्य स्रोतको रूपमा रिेको हवप्ररे्ण, कृहर्, िगायत हवकास लनमाुणमा प्रत्यक्ष 
असर पगु्न गइ यस गाँउपालिकाको समग्र हवकासमा नकारात्मक असर पन ुगएको 
छ । यस हवर्म पररर्स्थतीबाट गाँउपालिकािाइु जोगाउन आवश्यक सतकुताका 
साथ आलथकु हवकासको मेरुदण्डको रुपमा रिेको कृर्ी तथा पशजुन्य उत्पादनमा 
जोड र्दने प्रयासमा िामी छौं ।  

७.  नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारको नीलत र बजेटसँग तादात्म्यता लमिाउँदै, 
कोलभड १९ को लनयन्रण गरी अधरुा योजना लनमाुण सम्पन्न गन ुतफु बजेट र 
कायकु्रम केर्न्ित गररनेछ ।  

 

आदरणीय सभाध्यक्ष मिोदय,  

अव म कोलभड-१९ लनयन्रण र उपचारको सम्बन्धमा गेरूवा गाउँपालिकािे 
अहििेसम्म गरेका प्रयासको बारेमा संर्क्षप्तमा चचाु गन ुचािन्छु ।  

८. नेपाि सरकारिे बन्दाबन्दीको र्ोर्णा गरे सँगै गेरूवा गाउँपालिकािे त्यसको 
प्रभावकारी कायाुन्वयनमा जोड र्दयो । हवश्व स्वास््य संगठनको प्रोटोकि र 
नेपाि सरकार स्वास््य मन्राियको गाइडिाइन िाइु गेरूवा गाउँपालिकामा 
रचनात्मक रूपमा कायाुन्वयनमा ल्याइएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षको 
अध्यक्षतामा स्थानीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्ि स्थापना गरी लनयलमत 
बैठक बसी संस्थागत रूपमा समन्वय र सिजीकरण गने गररएको छ । संर्, 
प्रदेश सँग सिकाय ुर समन्वय गरी चनुौतीिरूिाइु समाधान गदै अर्र् बढ्ने काम 
भएको छ ।  

९. कोलभड-१९ संक्रलमत व्यर्क्तिरूको उपचारको िालग सरस्वती आहव गेरूवा-
४, जोधीपूरमा आइसोिेशन केन्ि र अन्य १२ स्थानिरूमा क्वारेन्टाइन केन्िको 



 

 

स्थापना गरी संचािनमा ल्याइुएको छ । स्थानीय स्वास््यकमीिरू िाइ पररचािन 
गरी आर.लड.टी. को पररक्षण गाउँपालिकामै र हप.सी.आर. को िालग स्वाव संकिन 
गरी भेरी अस्पताि नेपािगन्जमा पठाइुने व्यवस्था लमिाइुएको छ । वडा 
कायाुिय बाट सम्पादन भइरुिेको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र राितको कामिाइु 
व्यवर्स्थत बनाउनका िालग गाउँपालिकाको तफु बाट रू. १ करोड ३० िाख 
खच ुगररएको छ ।  

१०. गेरूवा गाउँपालिकािे स्थानीय प्रकोप व्यवस्थापन कोर्िाइु कोलभड-१९ 
लनयन्रण तथा उपचार कोर्को रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ । सवसुाधारण 
नागररक र हवलभन्न संर्संस्थािरू बाट सियोग प्राप्त िनेु क्रम जारी छ । कोर्मा 
प्राप्त सियोग रकम समेत गरी रू. १ करोड ५० िाख संकिन भएको छ । 
कोर्मा योगदान गने सबैिाइु धन्यवाद र्दंदै थप सियोगका िालग आह्वान गन ु
चािन्छु । 

११. बन्दाबन्दीका बीचमा कुनै पलन कृहर्कायमुा असर नपरोस भने्न कुरामा 
गाउँपालिकािे हवशेर् ध्यान पयुाुएको छ । गाउँपालिकाका कृर्किरूिाइु राित 
र हवदेश बाट फहकुएका यवुािरूिाइु तत्काि कृहर् पेशामा आकहर्तु गनकुो िालग 
प्रदेस सरकार तथा संर्ीय सरकार बाट प्राप्त बजेट समेत गरी हवलभन्न कृहर् 
कायकु्रम संचािनको िालग रू. १ करोड पररचािन गररएको छ । यस बाट 
कोलभड-१९ का कारणिे लनरूत्साहित बन्न पगेुका हकसानिाइु थोरै भएपलन राित 
पगु्ने हवश्वास लिएको छु ।  

आदरणीय सभाध्यक्ष मिोदय, 

अब म गेरूवा गाउँपालिकाको चाि ुआलथकु वर्कुो बजेट कायाुन्वयन र आलथकु 
र्स्थलतको बारेमा संर्क्षप्त जानकारी गराउन चािन्छु ।  

1२.  कोलभड-१९ को मािामारीका कारण उत्पन्न आलथकु संकटको कारणिे चाि ु
आलथकु वर्मुा नेपािको अथतुन्रको आकार र्ट्न गइ राजश्व बाँडफाँडबाट गेरुवा 
गाउँपालिकािाइ प्राप्त िनुपुने रु ९ करोड २३ िाख रकम मध्य िािसम्म जम्मा 
५ करोड ९ िाख प्राप्त भएको छ । नेपाि सरकारबाट समानीकरण अनदुान 



 

 

बापत ११ करोड ६८ िाख,  सशत ुअनदुान तफु रू. १७ करोड ६१ िाख ५३ 
िजार, हवशेर् अनदुान तफु रू. १ करोड ३३ िाख प्राप्त भएको छ । त्यसैगरी, 
प्रदेश सरकारबाट सशत ुआयोजना तथा कायकु्रम कायाुन्वयनका िालग रू. ९० 
िाख, समपूरक अनदुान तफु रू.१ करोड ५० िाख र हवशेर् अनदुान तफु रू. 
८२ िाख प्राप्त भएको छ । गेरूवा गाउँपालिकाको हवशेर् पििमा सशत ुतफु 
थप लनकासा रू १ करोड ५० िाख प्राप्त भएको समेत यस सम्मालनत सभािाइु 
जानकारी गराउन चािन्छु । खच ुनभएको सशत,ु समपूरक र हवशेर् अनदुान 
तफुको कररब रू. १ करोड ९० िाख नेपाि सरकारिाइु हफताु गररने छ ।  

1३. चाि ुआलथकु वर्कुो जेठ मसान्तसम्म गेरूवा गाउँपालिकाको कूि खच ु
हवलनयोर्जत बजेटको 61%  रिेको छ । जसमध्ये ६२% चाि ुखच ुर पुजँीगत 
खच ु३२ % रिेको छ ।  

1४. चाि ुआलथकु वर्कुो जेठ महिनासम्ममा गेरूवा गाउँपालिकाको संर्चत कोर्मा 
दार्खिा भएको रकम रु ५० करोड १७ िाख ७४ िजार ७ सय ५५ को 
हवस्ततृ हववरण यस गररमामय सभामा प्रस्ततु गररएको आथकु वर् ु२०७६/७७ 
को वाहर्कु प्रगलत हववरण अनसुचुी समावेश गररएको छ ।  

आदरणीय सभा अध्यक्ष ज्यू,  

अब म सभासमक्ष आलथकु वर् ु२०७७/७८ को बजेटको उदे्दश्य तथा प्राथलमकता 
प्रस्ततु गन ुचािन्छु ।  

1५.  प्रस्ततु बजेटका उदे्दश्यिरू लनम्नानसुार रिेका छन ्।  

क) स्वास््य क्षेरका पूवाुधार, गाउँ कायपुालिका तथा वडा कायाुियको भवन,  
मखु्य सडक तथा कल्भटुिरु लनमाुण सम्पन्न गने ।  

ख) कोलभड-१९ रोगको संक्रमणबाट जोलगन र गाउँपालिकामा िनु सक्ने जोर्खम 
कम गन ु आवश्यक प्रयास गदै स्वास््य संस्था, क्वारेन्टीन तथा आइसोिेसनिाइ 
व्यवर्स्थत बनाउने ।  



 

 

ग) उत्पादनका िालग हकसानिाइ थप उत्प्ररेरत गदै गाउँपालिका िाइु आत्मलनभरु 
बनाउने ।  

१६. यस बजेटका प्राथलमकतािरू देिाय बमोर्जम रिेका छन ्।  

  क) स्वास््य सेवामा आम नागररकको पिुँच बहृद्ध गने । र्शक्षा िगायत 
सामार्जक क्षेरको हवस्तार र हवकास गने ।  

  ख) कोलभड-१९ रोगको संक्रमणबाट जोलगन स्वास््य संस्था, क्वारेन्टीन तथा 
आइसोिेसनिाइ व्यवर्स्थत बनाउने । 

  ग) कृहर् तथा पश ु क्षेरमा उत्पादनका साधनमा सरि पिुँच र नहवनतम 
प्रहवलधको उपयोग बढाउँदै गाउँपालिकािाइ कृहर्मा आत्मलनभरु बनाउने ।  

  र्) आलथकु-सामार्जक क्षेरको समग्र हवकासमा टेवा पगु्नेगरी र्दगो पूवाुधार 
हवकासमा जोड र्दने ।  

  ङ) सूचना प्रहवलधको हवकास र उपयोगमा जोड र्दने ।  

 

आदरणीय सभा अध्यक्ष ज्यू, 

सभाका सदस्य ज्यूिरू 

१७. राजश्व बाडफाड बाट प्राप्त िनेु रकम रु ४ करोड १४ िाख कम प्राप्त 
भएको र चाि ुआ.व. सन्चािनमा रिेका योजनाबाट गाउँ कायपुालिकाको बैठकिे 
प्रकोप व्यवस्थापन कोर्मा २५ प्रलतशत रकमान्तर गरी रु १ करोड ३० िाख 
बजेट खच ुभएको िुँदा चाि ुआव मा लनमाुण सम्पन्न िनु नसक्ने योजनािरूिाइ 
आगामी आव २०७७/७८ मा लनरन्तरता र्दइ सम्पन्न गनकुो िालग आवश्यक 
बजेट हवलनयोजन गररएको छ ।  

आदरणीय सभा अध्यक्ष ज्यू, 

अव म के्षरगत कायकु्रम तथा हवलनयोजन प्रस्ताव प्रस्ततु गदुछु  ।  



 

 

स्वास््य के्षरको हवकास    

१८. गणुस्तरीय र सवसुिुभ स्वास््य सेवामा आम नागररकको पिुँच अलभवृहद्ध 
गन ु स्वास््य चौकीिरू तथा गाउँर्र र्क्िलनकिरुमा औजार उपकरण फलनचुर 
व्यवस्थापन गरी आधारभतू स्वास््य सेवा सलुनर्ितता, पाताभार स्वास््य चौकीमा 
ल्याव व्यवस्थापन गन ुरु ६ िाख हवलनयोजन गरेको छु । 

१९. स्वास््य चौकी तथा आधारभतू स्वास््य सेवा इकाइ िाइ आधारभतू सेवा 
र्दन सक्ने गरी यी संस्थाको पूवाुधार लनमाुण गररनेछ । गाउँपालिकाको पििमा 
नेपाि सरकार हवशेर् अनदुान तफु प्राप्त बजेट रु १ करोड ७५ िाख बाट गोिा 
स्वास््य चौकीको भवन लनमाुण गररने छ।  

२०. क्यान्सर रोग िगायतका अन्य र्दर्रुोगको उपचारका िालग व्यर्क्त तथा 
पररवारिे भोग्न ु परेको पीडािाइ मध्यनजर गरी कायहुवलध बमोर्जम आलथकु 
सियोग प्रदान गररनेछ ।  

2१. आमा तथा नवजात र्शशकुो जीवन रक्षाका िालग गाउँपालिकाको वडा नं. 
६ मनाउको वलथङु सेन्टर भवनको यथार्शघ्र लनमाुण गरी सञ्चािनमा ल्याइनेछ । 
यसका िालग थप रू. २४ िाख हवलनयोजन गररएको छ । 

2२. महििा स्वास््य स्वयंसेहवका तथा हफल्डमा जाने स्वास््यकमीिरुिाइ झोिा 
व्यवस्था गन ुरु १ िाख ३२ िजार हवलनयोजन गररएको छ ।  

2३.  आयवेुद सेवा तफु ज्येष्ठ नागररक सेवा कायकु्रमको दायरा फराहकिो 
बनाउन थप रु ५ िाख  हवलनयोजन गरेको छु ।  

2४. खोप कायकु्रम, सरुर्क्षत माततृ्व कायकु्रम, पररवार लनयोजन कायकु्रम, क्षयरोग, 

कुष्ठरोग, कािाजार लनयन्रण आदी कायकु्रमको िालग शसत ुअनदुान बािेक थप 
रु ३ िाख २८ िजार हवलनयोजन गरेको छु  



 

 

2५.  महििा स्वास््य स्वयंसेहवकाको मालसक बैठक, आमा समिु बैठक, खोप 
र्क्िलनक, गाँउर्र र्क्िलनकमा सियोग गरेवापत यातायात खच ुरु १० िाख ४० 
िजार हवलनयोजन गरेको छु ।  

२६. स्वास््य सँस्थामा और्लध अभाव िनु नर्दन शसत ुअनदुान माफुत सर्ीय 
सरकारिे पठाएको रु १४ िाख ५५ िजार मा गाँउपािीकाबाट रु ६ िाख थप 
हवलनयोजन गरेको छु ।   

र्शक्षा,खेिकुद एवम यवुा पररचािन 

२७.  कोलभड १९ को कारणिे हवधािय सञ्चािन गन ुनसहकएको अवस्थामा सो 
लनयन्रण भइ हवधािय सञ्चािनमा ल्याँउदा आवश्यक पने सरसफाइका सामाग्रीिरु 
साबनु तथा सेनेटरी हवतरणका रु ५ िाख हवलनयोजन गरेको छु ।  

२८.  र्शक्षक, कमचुारीिाई कम्पयटुर तथा ICT तालिम का िागी रु २ िाख 
हवलनयोजन गरेको छु ।  

२९.  सामदुाहयक हवधाियमा कक्षा १, २ र ३ मा क्रमश अग्रजेी माध्यमका 
कक्षा हवस्तार गन ुआवश्यक बजेट रु १२ िाख हवलनयोजन गरेको छु ।  

३०.  शैर्क्षक क्यािेण्डर लनमाुण, कक्षा ८ परीक्षा सञ्चािन एवम ब्यवस्थापन 
खच,ु राष्ट्रपलत रलनङर्शल्ड प्रलतयोलगता संचािन र ब्यवस्थापनका िागी रु ६ िाख 
७० िजार हवलनयोजन गरेको छु ।  

3१.  अत्यन्त न्यून तिब भएका हवधाियका बाि र्शक्षक तथा कमचुारीिरुिाइ 
प्रोत्सािन भत्ता बापत थप रु १० िाख ६० िजार हवलनयोजन गरेको छु ।  

3२.  स्थानीय दरबन्दीमा कायरुत रिेका र्शक्षकिरुिाई तिब तथा पोशाक भत्ता 
बापत साहवकमा र्ददैँ आएको सरि रु १ करोड १० िाख हवलनयोजन गरेको छु 
।  

3३.  हवधाियमा सावजुलनक सँरचना लनमाुण तथा ममतु सम्भार कायकुा िागी 
रु ६ िाख ५० िजार हवलनयोजन गरेको छु ।  



 

 

3४.  लनयलमत प्रअ बैठक व्यवस्थापन शैर्क्षक अविोकन भ्रमण कायकुा िागी 
३ िाख ८० िजार हवलनयोजन गरेको छु ।  

3५.  हवपन्न र जेिेन्दार हवधाथीका िागी छारवृत्ती प्रदान गन ु रु २ िाख 
हवलनयोजन गरेको छु।  

महििा बािबालिका तथा समाजकल्याण  

  

३६. िैंलगक हिंसा हवरूद्धको १६ र्दने अलभयान र अन्तराहष्ट्रय महििा र्दवश 
कायकुा िागी रु ४५ िजार हवलनयोजन गरेको छु । 

३७.  िैंलगक हिंसा तथा वतमुान काननु सम्बन्धी अलभमखुीकरण (६ वटै वडामा), 
सास ु बिुारी लबच अन्तहकु्रया कायकु्रम (६ वटै वडामा), कृहर् सिकारी 
संस्थािरूिाइ प्रस्तावना िेखन तालिम, दोस्रो चरणको तालिम ७ र्दने एकि 
महििािरूिाइ हक्रष्टि, चरुा, मािा, टप, पोत र हक्रष्टिबाट लनलमतु सामाग्री बनाउने 
तालिम कायकु्रम, बािहववाि, बिहुववाि न्यूलनकरणका िागी अलभमरु्खकरण 
कायकु्रम (६ वटै वडामा) सञ्चािनका िागी रु ७ िाख ८० िजार हवलनयोजन 
गरेको छु । 

३८.   स्कुििरूमा िागू और्ध दवु्यसनुी समन्धी सचेतना कायकु्रम, अपांगता 
भएका व्यर्त्तिरूिाइ सिायक सामाग्री खररद (ह्वहविर्चयर, सेतो छडी, जतु्ता िगायत 
अन्य सामाग्री) तथा अपांगता भएका व्यर्क्तिरूिाइ व्यवसायमा अनदुानका िागी 
आवश्यक बजेट रु ५ िाख ५० िजार हवलनयोजन गरेको छु ।  

३९.  छुवाछुत हवभेद हवरुद्द जनचेतना तालिम सञ्चािन गन ुरु २ िाख ४० 
िजार हवलनयोजन गरेको छु ।  

४०.  अन्तराहष्ट्रय ज्येष्ठ नागररक र्दवस, ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायकु्रम तथा 
ज्येष्ठ नागररकिरूको बैठक भत्ता तथा र्चया खाजाको िागी आवश्यक बजेट रु 
१ िाख ५० िजार हवलनयोजन गरेको छु । चाि ुआ व मा हवलनयोर्जत ज्येष्ठ 
नागररक भवन तथा रे्रवार कायकु्रमको रु ५ िाख आ व ०७७।०७८ मा 
लनरन्तरता र्दएको छु ।  

 



 

 

४१. मार्ी मिोत्सव तथा अन्य जातजातीका चाडपव ुहवशेर् कायकु्रमका िागी रु 
३ िाख छुट्टयाएको छु । 

 

४२.  गाँउपािीकामा खानेपानी सरसफाई तथा फोँिोर मैिा व्यवस्थापनका िागी 
रु ५  िाख हवलनयोजन गरेको छु ।   

4३.  गाई  उद्दार केन्ि व्यवस्थापन तथा लनमाुण गन ुरु १० िाख, छोरी बचाउ 
कायकु्रमका िागी रु ३ िाख, खेिकुद कायकु्रम सञ्चािनका िागी रु १० िाख 
हवलनयोजन गरेको छु । 

  

4४.  यस गाँउपािका वडा न ६ का वडाध्यक्षको असमाहयक लनधन भएकोिे 
लनजको पररवार बािबच्चाको िािनपोर्णका िागी रु ५ िाख तथा वडा न ४ 
का वडा सदस्य मायाराम खनाि जगिी बार्को आक्रमणमा परर गर्म्भर र्ाईते 
िनुभुएको र िाि उपाचाररत रिेकािे लनजिाई उपचार खच ुबापत रु १ िाख 
हवलनयोजन गरेको छु । उक्त रकम गाँउपालिकाबाट सोझै सम्बर्न्धत व्यर्क्त तथा 
िकवािाको खातामा जम्मा गररनेछ । 

४५.  कोलभड -को लनयन्रण तथा उपचारको िालग स्रोतको अभाव िनु नर्दन १९ 
प्रकोप व्यवस्थापनमा रू. ३ करोड ३० िाख २१ िजार १ सय ४३  रिने 
प्रवन्ध गरेको छु ।  
 

कृहर्  तथा पश ुहवकास  

४६. कृहर् तथा पशपंुक्षी सम्बर्न्ध त्यांक अध्यावलधक कायकु्रम, बािी उपचार 
र्शहवर सञ्चािन कायकु्रम,  प्िाहष्टक र्र लभर तरकारी खेती तथा प्रहवलध 
िस्तान्तरण कायकु्रम,  एक र्र एक फिफुि लबरूवा अनदुान सियोग कायकु्रम 
तथा माटोको भैलतक अवस्था सधुारका िागी स्थिगत माटो पररक्षण र्शहवर 
सञ्चािन र ढैचा लबउ हवतरणका िागी रु १३ िाख हवलनयोजन गरेको छु ।  



 

 

४७.  साना लसचाँइ तथा ममतु सम्भार, आइ.हप.एम. कृर्क पाठशाि सञ्चािन,  
मसरुो तथा मङु लबउ हवतरण   ५० प्रलतशत अनदुान तथा तरकारी उन्नत तथा 
िाइलिड हकट हवतरणका िागी रु १७ िाख हवलनयोजन गरेको छु ।  

४८. बहर्मु र्ाँसको लबउ हवतरण ५० प्रलतशत अनदुान,  हटयोलसन्टी र्ाँसको हवउ 
(१००%) अनदुान, सतु्केरी गाई भैसीिाई पोर्ण सधुार गन ुकृर्किाइ लमनरि 
ब्िक हवतरण तथा  िाते च्यापकटर (५०% अनदुानमा) खररद,ढुवानी तथा 
हवतरणका िागी रु ७ िाख १५ िजार हवलनयोजन गरेको छु ।  

४९.  पश ुस्वास््य और्लध खररद,  रेलबज, खोरेत, भ्यागतेु, चरचरे खोप खररद तथा 
भ्याक्सीनेटरिाई पाररश्रलमक सहित रु १० िाख ३० िजार हवलनयोजन गरेको 
छु ।  

५०. डी-हिज, बलडजो मेलसन,  लडर्जटि माइक्रोस्कोप खररद तथा क्यानन ्
लनमाुणका िागी २ िाख ५५ िजार हवलनयोजन गरेको छु  । 

न्याहयक सलमलत 

5१. न्याहयक सलमलतिाइ व्यवर्स्थत बनाई स्वत स्फुत ुन्यायीक लनरुपणका काय ु
गन ुक्षमता हवकास तथा अन्य व्यवस्थापनका िागी रु १० हवलनयोजन गरेको छु 
।  

पवुाधुार हवकास  

5२.   नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकार बाट प्राप्त िनेु समपरुक अनदुानका 
कायकु्रम िाई कायाुन्वयन गन ुरु ३ करोड २० िाख हवलनयोजन गरेको छु । 
नेपाि सरकारबाट छनौट भई आएको जनकनगर देखी कानपरु सडक कािोपरे 
योजनामा हवलनयोर्जत रु २ करोड ८८ िाख बाट आ व ०७७।७८ योजना 
सञ्चािन गररनेछ भने प्रदेश सरकारबाट आवश्यक बजेटको िागी पिि गररनेछ 
।  



 

 

5३.  गाँउपालिकािे चाि ुआ व मा ठेक्का प्रहक्रया तथा उपभोक्ता सलमलत दारा 
सञ्चािन गरेका योजनािरु कोलभड १९ को बन्दाबन्दीको कारण सम्पन्न नसकेको 
िुँदा आगामी आ व मा सम्पणु ुयोजनािरुको म्याद थप गरर लनमाुण काय ुसम्पन्न 
गररनेछ । चाि ु आ व मा ठेक्का प्रहक्रयादारा सञ्चािनमा रिेका गाँउ 
कायपुालिकाको कायाुिय भवन लनमाुण, २ नं वडाको एक हप्रय मा.हव िुँदै ररङ 
राेेड जाेेड्ने सडक कािाेेपरे,  १ नं. वडा कायाुियकाेे कायाुिय भवन 
लनमाुण, ३ नं वडा कायाुियकाेे भवन लनमाुण, शािी भाटु पिु देर्ख लबिानी 
बजार िुँदै वडा कायाुिय सम्म, एक हप्रय मा.हव देर्ख भैरमपरु सडक,  पसेनी बजार 
देर्ख ६ नं वडा कायाुिय सम्म जाने सडक कािाेेपरे  िगायतका योजना सम्पन्न 
गन ुरु ५ करोड ४० िाख हवलनयोजन गरेको छु ।  

5४.  त्यसैगरर चाि ुआ व मा उपभोक्ता सलमलतदारा सबै वडामा सञ्चािनमा 
रिेका सम्पन्न िनु नसकेका योजनािरु सञ्चािन गन ु१ करोड १ िाख ७५ िजार 
हवलनयोजन गरेको छु ।  

5५.  नेपाि सरकार बाट लबशेर् अनदुान बापत प्राप्त िनेु ३ करोड ८ िाख 
बजेट मध्ये गोिा स्वास््य चौकी भवन रु १ करोड ७५ िाख, एक हप्रय मा हव 
भवन लनमाुणमा क्रमागत योजना ६५ िाख र सामहुिक आवास कायकु्रम माफुत 
हवपन्न नागररकको आवास बनाउनको िागी रु ६८ िाख खच ुगररने छ । भने 
प्रदेश सरकारबाट हवशेर् अनदुानका प्राप्त गन ुपिि गररने छ ।  

५६.  सर् तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका शसत ुअनदुानका कायकु्रमिरु 
सर् र प्रदेशको लनलत बमोर्जम खच ुगररनेछ । नेपाि सरकार शसत ुअनदुानको 
रुपमा १८ करोड २८ िाख र प्रदेश सरकारबाट शसत ुअनदुानको रुपमा १ 
करोड ४८ िाख ५० िजार प्राप्त िनेु अनमुान गररएको ।  



 

 

५७.  नेपाि सरकारको कायकु्रम अन्तगतु स्थालनय पूवाुधार हवकास साझेदारी 
कायकु्रमबाट प्राप्त िनेु बजेट कायहुवलध बमोर्जम खच ुगररनेछ । सो कायकु्रमका 
िागी आगामी आ व मा रु १ करोड प्राप्त िनेु अनमुान गरेको छु ।  

५८.  प्रधानमर्न्र रोजगार कायकु्रम अन्तगतु शसत ु अनदुानको रुपमा 
गाँउपालिकामा प्राप्त िनेु रु ५१ िाख ९२ िजारबाट १०० जनािाइ न्यनुतम 
१०० र्दनको रोजगारी लसजनुा गरर कायकु्रममा खच ु गररनेछ । साथै 
गाउँपालिकामा संचालित मखु्यमन्री ग्रामीण हवकास तथा रोजगार कायकु्रमिाइु 
कोलभड-१९ को असरबाट बेरोजगार बनेका नागररकिरूिाइु स्थानीय स्तरमै 
रोजगारीका अवसर समेत प्रदान गने गरी सञ्चािन गररनेछ । 

 

ज्येष्ठ नागररक र्दर् ुसेवा सम्मान तथा सामार्जक सरुक्षा   

५९. नेपाि सरकारबाट ज्येष्ठ नागररक र्दर् ुसेवा सम्मान तथा सामार्जक सरुक्षा 
कायकु्रममा प्राप्त िनेु रु ८ करोड ५० िाख सम्बर्न्धत िाभग्रािीिरु िाई बैँकीङ्ग 
प्रणािी माफुत हवतरण गररनेछ । 

गाउँपािीकाको सञ्चािन तथा सदुृढीकरण  

6०. सूचना प्रहवलधको प्रयोगद्वारा गाउँपािीकाका गलतहवलधिाइु नागररक सम्म 
पयुाुउने, नागररकिे सर्जिैसंग आफ्ना सझुाब र्दन पाउने र गलतहवलधको भरपदो 
अलभिेर्खकरण गन ु सूचना प्रणािी तथा सफ्टवेयर सञ्चािनका िागी आवश्यक 
बजेट हवलनयोजन गरेको छु । 

६१. गाउँपालिकाका कमचुारी तथा पदालधकारीिरुको क्षमता अलभवदृ्वी गनकुा 
िागी रु १० िाख बजेट हवलनयोजन गरेको छु ।  

 

आदरणीय समाध्यक्ष मिोदय,  



 

 

6२. आलथकु आगामी बर्कुा नीलत तथा कायकु्रमिरू कायाुन्वयन गन ुरू.58 
करोड ७८ िाख २१ िजार १ सय ४३ हवनयोजन गरेको छु । कुि 
हवलनयोजनमध्ये चाितुफु रू.४० करोड १६ िाख ६९ िजार अथाुत ्68.७८ 
प्रलतशत, परँ्जगत तफु रू. १८ करोड ६१ िाख ५२ िजार अथाुत ्३१.२२ 
प्रलतशत रिेको छ ।  

6३. आलथकु आगामी बर्कुा िागी अनमुान गररएको खच ुव्यिोने स्रोत मध्ये 
आन्तररक राजश्वबाटँ रू. ७ करोड ७८ िाख ५८ िजार १ सय ४३, हवर्त्तय 
समालनकरण अनदुानबाट रू ११ करोड ७८ िाख, सशत ुअनदुानबाट रू. १८ 
करोड २८ िाख,  समपरुक अनदुानबाट रू ३ करोड २० िाख, हवशेर् 
अनदुानबाट रू ३ करोड ६८ िाख र चाि ुआलथकु बर्कुो वचत रकम बाट रू. 
१ करोड ९८ िाख रिने अनमुान गरेको छु । प्राथालमकतमा परेको सशततुफुका 
आयोजनािरू कायाुन्यन गदै जाँदा स्रोत अपगु भएमा चाि ुआलथकु वर्मुा झै 
नेपाि सरकार संग अपगु स्रोतको माग गररनेछ । 

६४. कोलभड १९ को कारण बन्दाबन्दी िनु गई गाँउपालिकाबाट स्वीकृत ठेक्का 
अन्तगतु सन्चािीत वडा न ३ बनकट्टी र्ाट, वडा न २ बनर्सु्रा र्ाट र वडा न 
१ को र्ाट उरािीिाइ िकडाउनका लमलत देर्ख र्ाट सञ्चािन बन्द भएको 
अवलधको कर छुट र्दइने छ । 

 

 

आदरणीय समाध्यक्ष मिोदय,  

6५. बजेट तजुमुा गदाु मागलुनदेशन गनुिुनेु आदरणीय समाध्यक्ष, सम्पणु ु
वडाध्यक्ष, कायाुपालिका सदस्य, गाउँ सभा सदस्य, एंव सम्पूण ुराष्टसेवक कमचुारी, 
परकार, पेशा व्यवसायी िगायत सबैिाइु िार्दुक धन्यवाद व्यक्त गन ुचािन्छु । 
हवलनयोजन हवधेयक २०७७ का लसद्वान्त र प्राथालमकतामा व्यापक छिफि गरी 



 

 

सदस्यिरूिे र्दनभुएका सझुावका िागी म आभारी छु । त्यस्तै बजेट तजुमुा गदाु 
सझुाव र्दनिुनेु लनजी क्षेर , सिकारी क्षरे, नागररक सामाज, राष्ट्रसेवक र सम्पणु ु
र्ददीबहिनी तथा दाजभुाईिरू िाइु िार्दुक धन्यबाद ज्ञापन गदुछु । साथै यो बजेट 
कायाुन्वयनमा सबैको सियोग रिने अपेक्षा गरेको छु ।  
 

धन्यवाद ।  


