अर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को

बजेट वक्तव्य

सुनछहरी गाउँपार्िका
गाउँकार्िपार्िकाको कार्ाििर्
पोवाङ,रोल्पा
५ नं प्रदेश नेपाि
पेश गरे को र्िर्ि-२०७८/०३/१०

सनु छहरी गाउँपार्िकाको दशौं गाउँसभा
गाउँपार्िकाका आर्थिक र्िकास सर्िर्िका संर्ोजक श्री र्िका िहादुर िुढा िगर ज्र्ूिे पेश गनिु
भएकोआर्थिक वर्ि२०७८/०७९ को िजेि वक्तव्र्ः

यस गाउँसभाका सभाध्यक्ष महोदय,
यस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ज्य,ू
प्रमख
ु अलिलि ज्य,ू
अलिलि ज्य,ू
प्रमख
ु प्रशासकीय अलिकृ िज्य,ू
वडाध्यक्षज्यहू रु,
काययपालिका सदस्य ज्यहू रु,
वडा सलमलिका सदस्यज्यहू रु,
रे डक्रस शाखाका प्रलिलिलि ज्य,ू
लवषयगि शाखा प्रमख
ु ज्य,ू ििा अन्यकमयचारीहरु,
सरु क्षा कमी, पत्रकार ििा अन्य उपलस्िि दाजभु ाई ििा लदलदबलहलिहरु,
कोरोिा भाइरसको संक्रमण फै लिएको लवषम पररलस्िलि लबच यस गररमामय गाउँसभामा
आलियक बषय २०७८/०७९ को बजेट प्रस्ििु गिय उपलस्िि भएको छु ।
आलियक बषय २०७८/७९ को बजेट प्रस्ििु गरररहदा म संघीय िोकिालन्त्रक गणिन्त्रात्मक शासि
प्रणािी स्िापिा सम्मका क्रालन्ि ििा संघषयहरुमा आफ्िो अमल्ु य जीबि आहुलि गियु हुिे महाि सलहद
हरुिाई म स्मरण गिय चाहन्छु सािै घाइिे आपागं र बेपत्ता िागररकहरुिाई उहाँहरुिे लदईएको
योगदािको उच्च प्रशसं ा गदयछु l
कोलभड-१९ को कारण बन्दाबन्दीिे गदाय सामालजक दरु ी कायम गियपु िे बाध्यात्मक
अवस्िाको बाबजदु िैययिाका साि कोरोिा भाइरस लियन्त्रण अलभयािमा यस सिु छहरीबासीहरुिे
लदिभु एको साि र सलक्रयिािाई म सिु छहरी गाउँपालिकाको िफय बाट सम्पणू यमा उच्च प्रशंसा गदै
हालदयक िन्यवाद लदि चाहन्छु । सािै आगामी लदिमा समेि यसमा लिरन्िरिा लदिु हुिेछ भन्िे आशा
लिएको छु ।
गि बषय लवश्वका लवलभन्ि मि
ु क
ु मा देखा परे को कोलभड-१९ लवलभन्ि माध्यमबाट िेपािमा
समेि प्रवेश गरी मि
ु क
ु भर संक्रमण फै लिएको अवस्िा लियो र यस गाउँपालिकामा समेि ठुिो असर
पारे को अवस्िा लियो । उक्त समयमा सिु छहरी गाउँपालिकािे मि
ु क
ु का लवलभन्ि भागबाट यस
गाउँपालिकामा लभलत्रिे िागररकहरूिाइय सरु लक्षि रूपमा क्वारे न्टाइिमा राख्िे, स्वास््य मापदण्ड
अिसु ार सामालजक दरु ी कायम गिे, स्वास््य चेकजाँच, PCR, RTD र एलन्टजेि जाँच गिे
व्यवस्िा लमिाएको लियो । प्रदेश सरकारको सहयोगमा कोलभड प्रभालविहरूको िालग कृ लष अिदु ाि
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समेि प्रदाि गरे को लियो । कोलभड १९ कै कारण हाम्रो गाउँपालिकाको गि वषयको बजेट
कायायन्वयिमा समेि असर पगु ेको लियो, िकडाउि िगायिका लवलभन्ि समस्याका बावजदु पलि
हामीिे सबैको सहकायय र समन्वयबाट लवकास लिमायणका कायय सम्पन्ि गरे का लियौ । गि वषयको उक्त
लवषम पररलस्िलििे हाम्रो गाउँपालिकाका िागररकहरूको आयस्रोिमा व्यापक लगरावट आएको
अवस्िा छ ।
गि वषय जस्िै यस बषय पिु ः कोलभड १९ को प्रभाव व्यापक रूपमा बढी मि
ु क
ु भर िेरै ब्यलक्तिे ज्याि
गमु ाउिु परे को छ । रोल्पा लजल्िा बासी िेरै िागररकको कोलभडकै कारण मृत्यु भएको अवस्िा छ ।
यस गाउँपालिकािे कोलभड १९ ियाँ संक्रमणको सामिा गिय आफ्िो िफय बाट सक्दो प्रयास गरे को छ ।
र हाि सम्म हाम्रो पालिका लभत्र कसैको पलि यसबाट मृत्यु भएको अवस्िा छै ि । यलिबेिा लसंगो
समाज र अियिन्त्र दवु ै राहि र पिु :स्िापिाको पखायईमा छि् । राज्यको आयस्रोिमा लिब्र लगरावट
आएको छ । िैपलि स्िािीय सरकारको िािािे िागररकको अलभभावकत्व र सरं क्षण प्रदाि गिय
प्रािलमकिाका साि लजम्मेबारी लिएका छौ ।
यावि समस्याहरूका बाबजिु उपिब्ि सीलमि स्रोिसािििाई आबस्यकिा अिसु ार प्रािलमलककरण
गरी योजिा बिाई काययन्वयि गिे प्रयास गरे को छु ।
अव म यस गाउँ सभामा चािु आ.व. ०७७/७८ को संसोलिि अिमु ाि प्रस्ििु गदयछु ।
चािु आ.ब २०७७/७८ मा यस सिु छहरी गाउँ पालिकाको िालग संघीय सरकारबाट अन्िर सरकारी
लवलत्तय हस्िान्िरण अन्िगयि लवलत्तय समािीकरण अिदु ाि रकम रु. ७ करोड ३७ िाख, शसिय
अिदु ाि चािु रू. १४ करोड ३४ िाख १ हजार ६ सर् िीस रूपैर्ाँ लबशेष अिदु ाि चािु रू. ५०
िाख समपरु क अिदु ाि रू. २४ िाख राजश्व बाँडफाँडबाट रू. ७ करोड २३ िाख १९ हजार
नब्िे रूपैर्ाँ गरी संघीय सरकारबाट जम्मा रू. ३३ करोड ४० िाख ११ हजार ७ सर् १० रूपैर्ाँ
प्राप्त भएको लियो ।
त्यसै गरी प्रदेश सरकारबाट लवलत्तय समािीकरण अिदु ाि अन्ियगि रू. ५० िाख ८९ हजार, शसिय
अिदु ाि रू. १ करोड ४८ िाख ५० हजार समपरु क अिदु ाि रू. १ करोड १२ िाख ५२ हजार
लबषेश अिदु ाि रू ६० िाख सवारी सािि कर बाँडफाँड अन्ियगयि प्राप्त अिदु ािर रू. २३ िाख ९९
हजार, गरी जम्मा रू. ३ करोड ९५ िाख ९० हजार प्राप्त भएको लियो ।
त्यसै गरी गाउँपालिकाको आन्िररक आयबाट रू. १५ िाख र बैंक मौज्दाि अल्या रकम रू. ३
करोड ३१ िाख ८८ हजार ७ सर् २० रूपैर्ाँ गरी जम्मा रू. ३७ करोड १० िाख ९९ हजार ४
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सर् ३० रूपैर्ाँ ५७ पैसा लवलियोजि गररएको लियो । जस मध्ये यो सभा चलिरहदा सम्म
लवलियोलजि स्वीकृ ि बजेटको पलु जगि र चािु गरी ४७.८४ प्रलिशि खचय भएको छ ।
अब म चािु आ.व.०७७/०७८ मा हाि सम्म भएका मख्ु य मख्ु य उपिलब्िको समीक्षा प्रस्ििु गिे
अिमु लि चाहन्छु ।
भौर्िक पूवािधार िर्िः
 चािु आ.व.मा ८,६२६ मीटर ियाँ मोटरबाटो ट्रयाक ओपि गिे कायय सम्पन्ि भएको छ ।
 लवगिमा गाउँपालिकाका आफ्िै भवि िहुदँ ा भाडाको घरबाट कायायिय संचािि हुदै
आएकोमा यसै बषय देलख बहुउदेश्यीय हििाइय पाटेशि गरी हाि व्यवलस्िि रूपमा दैलिक
प्रशासलिक कायय सचु ारू भएको छ ।
 आ.व. ०७६/०७७ देलख लिमायण सरू
ु भएको गाउँपालिकाको प्रशासलिक भवि कररव रू ५
करोडमा २ वर्ि लभत्र सम्पन्ि गररिे िक्ष्यका साि लिमायण सरू
ु भएकोमा हाि लिमायण कायय
अलन्िम चरणमा पगु ेको छ ।
 चािु आ.व. मा लिमायण सरू
ु भइ लिमायण सम्पन्ि गिे िक्ष्य रहेको ६ कोठे गाउँपालिका
कमयचारी आवास भविको लिमायण कायय अलन्िम चरणमा पगु ेको छ ।
 प्रदेश सरकारसंगको साझेदारीमा लिमायण भइरहेको रोल्बाङ मा.लव. प्रालवलिक लशक्षािय
भवि लिमायण योजिा टेन्डर प्रलक्रयाबाट लिमायणको अलन्िम चरणमा रहेको छ ।
 आ.व. ०७६/०७७ देलख प्रदेश सरकारसंगको साझेदारीमा समपरू क योजिाको रूपमा कुि
िागि रू. १ करोड ३४ िाखमा लिमायण भइरहेको फगाम खािेपािी ििा सरसफाइय
आयोजिा लिमायणको अलन्िम चरणमा पगु ेको छ । चािु आ.व.मा रू. ६० िाखमा
आयोजिाको बाँकी काम सम्पन्ि हुिे अलन्िम चरणमा पगु ेको छ । यस आयोजिा सम्पन्ि
पश्चाि कररव
१५०० जििािे खािेपािी सेवा प्राप्त गिेछि ।
 प्रदेश सरकारसंगको साझेदारीमा समपरु क योजिाको रूपमा लिमायण भइरहेको फगाम
मेहििारा पोबाङ जोड्िे मोटरबाटो लिमायण योजिा चािु आ.व. सम्म फगाम देलख जैमा
सम्म ट्याक ओपि गिे कायय सम्पन्ि भइसके को छ ।
 लवगिमा प्रदेश सरकार र चािु आ.व. मा संघीय सरकार संगको साझेदारीमा लिमायण
भइरहेको वडा ि.ं ३ बालहरीगामबाट गाजाखोिा हुदै गाउँपालिका जोड्िे मोटरबाटो लिमायण
योजिाको िप कररव २ लकिोलमटर ट्रयाक ओपि गिे कायय सम्पन्ि भएको छ । बाँकी
खण्डको ट्रयाक खोल्िे कायय आगामी आ.व. मा सम्पन्ि गिे िक्ष्य रहेको छ ।
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 प्रदेश सरकार सगं को साझेदारीमा समपरू क योजिाको रूपमा रू. ५० िाखमा बालहरीगाम
मइु कािारा बासा लभत्रीगाम जोड्िे मोटरबाटो लिमायण योजिाको कररव २०६९ लमटर ियाँ
ट्रयाक ओपि गिे कायय सम्पन्ि भएको छ ।
 सडक बोडय िेपािको रू. १२ िाख र गाउँपालिकाको रू. ३ िाख गरी कुि रू. १५ िाखमा
सािघारी हाम्जा, जेल्बाङ सडक ममयि सिु ार ििा ग्यालवि िगाउिे कायय गररएको छ ।
 संघीय सरकारको लवषेश अिदु ाि रू. ५० िाखमा गाउँपालिकाको वडा िं. २ लगच्छे र
झेिीगङु , वडा िं. ३ को पाङबाङ, वडा िं. ४ को राङ्री, वडा िं. ५ को िारबाङ, वडा िं. ७
को लखबाङ, ऐशेिख
ु कय र शल्ु कबाङमा ८ वटा गाउँ घर लक्िलिक भवि लिमायण भएको छ
जसबाट स्वास््य सेवामा िप टेवा पग्ु ि गएको छ ।
 राष्ट्ट्रपलि शैलक्षक सिु ार काययक्रम अन्िगयि रोल्बाङ मा.लव जेल्बाङ र िमिू ा मा.लव कसिामा
२ कोठे लवद्यािय भवि र जिसेवा मा.लव. सेरम र लसद्व प्रा.लव लझन्जामा वास सलहिको
सौचािय लिमायण भइरहेको छ र लिमायण कायय अलन्िम चरणमा पगु ेको छ ।
 लवद्यािय पवू ायिार लवकास काययक्रम संघको सशिय अिदु ािमा रू. ३६ िाखमा देवी मलन्दर
मा.लव. पोबाङमा लवद्यािय भवि लिमायण भइरहेको छ र ररपक
ु ोट प्रालव. मा रू. ७ िाखमा
वास सलहिको सौचािय लिमायण भएको छ ।
 प्रदेश सरकार, INF संस्िा र गाउँपालिकाको साझेदारीमा वडा िं. २ लभत्रीगामको हारबाङ
लगच्छे मा रू. १२ िाखमा लिमायण भइरहेको खािेपािी योजिा लिमायणको अलन्िम चरणमा
पगु ेको छ ।
 गाउँपालिका र INF सस्ं िाको साझेदारीमा वडा ि.ं ३ को बाङिाङ खािेपािी,
सोगङु खोिा खािेपािी योजिा वडा िं. ४ िात्गा खािेपािी योजिा लिमायणको अलन्िम
चरणमा पगु ेको छ ।
आर्थिक र्वकास िर्िको उपिब्धीः
कृर्र्ः
 ७५% अिदु ािमा अदवु ाको लवउँ लविरणबाट २१ पररवार िाभालन्वि भएको छि् ।
 ७५% अिदु ािमा गहुक
ँ ो लबउ लविरणबाट ३५ पररवार िाभालन्वि भएका छि् ।
 उन्िि गहुक
ँ ो लबउँ, उन्िि मकै को लबउँ र च्याउको लबउँ समहू मा लविरणबाट ७५ पररवार
िाभालन्वि भएका छि् ।
 लप.लभ.एस. आिक
ु ो लबउँ लविरणबाट ३० पररवार िाभालन्वि भएका छि् ।
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 कृ लष व्यवसाय सम्बन्िी स्ििगि घम्ु िी िालिम काययक्रम अन्िगयि १५० जिा िाभालन्वि
भएका छि् ।
 कुि िागि रू. ४ िाखमा वडा िं. ४ मा फिफुि िसयरी स्िापिा भएको छ जसबाट
गाउँपालिका फिफुिको लवरूवामा आत्मलिभयर हुिे िफय अगालड बढेको छ ।
 आिु पके ट काययक्रमका िालग कृ षकहरूिाइय काययलवलि अिसु ार रू. ४ िाख अिदु ाि प्रदाि
गररएको छ । माहुरी पके ट काययक्रम अन्िगयि ६० वटा उन्िि माहुरीको घार लविरण गररएको
छ । लहउँदे फिफुिको लवरूवा लविरण काययक्रमबाट ओखर र लकलवको लवरूवा २००
पररवारिाइय लविरण गररएको छ ।
 सिु ौिो हजार लदिका मलहिाका िालग ७० पररवारिाइय िरकारीको लवउँ लविरण गररएको छ
।
 १४ पररवारिाइय प्िालिकको टिेि लविरण गररएको छ । करे साबारी व्यवस्िापि िालिम ३०
पररवारिाइय प्रदाि गररएको छ ।
 मख्ु यमन्त्री ग्रालमण लवकास काययक्रम अन्िगयि टकीबाट आयालिि दाँिे ओखरको लवरूवा
४५ पररवारमा ४८० लवरूवा लविरण गररएको छ ।
 कोलभड कृ लष काययक्रम माफय ि प्रलि पररवार रू. २० हजार अिदु ािको िालग ९५ पररवारिे
गाउँपालिका संग सम्झौिा गरी काययक्रम संचािि भएको छ । उल्िेलखि काययबाट
गाउँपालिकाका िाभालन्वि पररवारको आय आजयिमा िप मदि पग्ु िे देलखन्छ ।
पशुपन्छी
 लहउदे जै घाँस लबउ लविरणबाट २३ पररवार िाभालन्वि भएका छि् । जिु ोलटक रोग बारे
सचेििाका िालग स्कुि प्रशारण लशक्षा काययक्रम माफय ि ७ वटा लवद्याियमा संचािि
गररएको छ । पशु सेवा शाखाबाट ३४०० जिािे उपचार सेवा प्राप्त गरे का छि् भिे पशु
स्वास््य लशलवरबाट ५९ जिािे सेवा प्राप्त गरे का छि् ।
 संघ र गाउँपालिकाको िागि साझेदारीमा बंगरु पािि काययक्रम २० िाखमामा जेल्बाङमा
४३ घर र जैमाकसिामा १७ गरी जम्मा ६० पररवार िाभालन्वि भएका छि् भिे सोही
अिसु ारको २० िाख बराबरको भेडापािि काययक्रमबाट लभत्रीगाम र घस्ु बाङमा गरी ५०
पररवार िाभालन्वि भएका छि् ।
 प्रिािमन्त्री कृ लष आिलु िलककरण बाख्रा पके ट काययक्रम रू १५ िाखमा घस्ु बाङमा ५०
पररवार िाभालन्वि भएका छि् । उल्िेलखि काययबाट गाउँपालिकाका िाभालन्वि पररवारको
आय आजयिमा िप मदि पग्ु िे देलखन्छ ।
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 कोलभड कृ लष काययक्रम अन्िगयि पशपु ािि र कुखरु ापािि काययक्रममा समेि अिदु ाि प्रदाि
गररएको छ ।
सीप र्वकासः
 मख्ु यमन्त्री ग्रालमण लवकास ििा रोजगार काययक्रम माफय ि ७ वटै वडाका १४ जिा यवु ाहरूिे
हाउस वाइररङ िालिम लिएका छि् भिे सोही काययक्रम अन्िरगि १४ जिा लवद्यािीिे
िोकसेवा छात्रवृलि काययक्रम माफय ि छात्रवृलत्तमा िोकसेवा कक्षा लिएका छि् ।
 िघउु द्यम लवकास काययक्रम (मेड्पा) अन्िगयि उद्यमलशििा लवकास िालिम काययक्रमबाट
१११ जिा, प्रालवलिक सीप लवकास िालिम अन्िगयि १२४ जिा व्यलक्त िाभालन्वि भएका
छि् भिे प्रलवलि हस्िान्िरण अन्िगयि ९५ जिा व्यलक्त िाभालन्वि भएका छि् ।
सािार्जक र्वकास िर्ि
र्शक्ाः
 चािु आ.व.मा संघको सशिय अिदु ाि अन्िगयि गाउँ पालिकाका सबै लवद्यािीिाइय लिशल्ु क
पाठ्यपस्ु िक लविरण गररएको छ, २८०० जिा कक्षा १ देलख ५ सम्मका लवद्यािीहरूिाइय
लदवा खाजा खवु ाइएको छ । ३ वटा माध्यलमक लवद्याियमा पस्ु िकािय, कम्प्यटु र ल्याव र
ICT स्िापिा गररएको छ । समिा रणिीलि काययक्रम अन्िगयि अपाङ्ग, लवपन्ि र
लवद्यािय बालहर रहेका कररब २०० बािबालिकािाइय सामाग्री र आलियक सहायिा लविरण
गररएको छ ।
 गाउँपालिकामा रहेका ८ वटा मा.लव.को बीचमा राष्ट्ट्रपलि रलिङ लशल्ड प्रलियोलगिा संचािि
गरी खेिकुदको लवकासमा टेवा पग्ु ि गएको छ ।
 मख्ु यमन्त्री ग्रालमण लवकास काययक्रमबाट जेल्बाङमा रहेको प्रालवलिक लशक्षाियम
अध्ययिरि पशु लचलकत्सा पढिे ७ जिा लवद्यािीिाइय ४० हजारका दरिे छात्रवृलत्त उपिब्ि
गराइएको छ ।
स्वास््र्ः
 कोलभड १९ को संक्रमि लियन्त्रण ििा रोकिाम, अन्य संक्रामक रोग र स्वास््य सिु ारको
िालग पयायप्त मात्रामा औषिी खररद गरी स्वास््य संस्िामा प-ु याइएको छ ।
 कोलभड लियन्त्रण र रोकिामको िालग ५ बेडको अलक्सजि सलहिको आइसोिेसि सेन्टर
लिमायण गररएको छ ।
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 कोलभड चेकजाँज अन्िगयि १५२ जिाको गाउँ पालिकाकै जिशलक्तबाट एलन्जजेि टेस्ट
गररएको छ, िेपाि सरकारको लियमािसु ार हाि सम्म गाउँपालिकाभर स्वास््यकमी,
कमयचारी, सरु क्षाकमी र ६२ वषय मालिका ज्येष्ठ िागररक गरी जम्मा ४७० जिािाइय कोलभड
लवरूद्वको खोप िगाइएको छ ।
 यसै आ.व.मा गाउँपालिकामा पलहिो पटक पोबाङ स्वास््य चौकीमा ल्याब सेवा सचं ािि
गररएको छ, ल्याव सेवा संचाििको िालग जिशलक्त व्यवस्िापि र रू. ५ िाखको ल्याब
सामाग्री व्यवस्िापि गररएको छ जसबाट गाउँपालिकाको स्वास््य सेवा सदृु ढ गियमा टेवा
पगु ेको छ ।
 गाउँपालिकाका ४ वटा स्िािमा रहेका गाउँघर लक्िलिकमा स्वास््यकमी व्यबस्िापि गरर
स्वास््य सेवािाइय जििाको घरदैिोमा प-ु याउिे काययमा टेवा पग्ु ि गएको छ, सािै मख्ु यमन्त्री
ग्रालमण लवकास काययक्रमबाट उक्त गाउँघरलक्िलिकहरूमा रू. ५ िाख बराबरको स्वास््य
सामाग्री उपिब्ि गराइएको छ ।
 मख्ु यमन्त्री ग्रालमण लवकास काययक्रम अन्िगयि रू ४ िाख पचास हजारको कोलभड िलक्षि
स्वास््य सामाग्री खररद गरी ७ वटै स्वास््य संस्िािाइय प्रदाि गररएको छ र उक्त
काययक्रमबाट सत्ु के री मलहिािाइय कोशेिी काययक्रमबाट २०० सत्ु के री मलहिा िाभालन्वि
भएका छि् ।
 िवजाि लशशक
ु ा िालग न्यािो झोिा लविरण, पणू य खोप अलभयाि, पणू य सरसफाइय
अलभयाि,मलहिा स्वास््य स्वंयम सेलवकाहरूिाइय खाजा खचय िगायिका काययक्रमहरू
सम्पन्ि गररएको छ ।
 सिु ौिो हजार लदिका मलहिा ििा घरपररवारिाइय कुखरु ा लविरण काययक्रम, कुखरु ा पािि
िालिम र खोर लिमायण िालिमबाट ६९ पररवार िाभालन्वि भएका छि् ।
 सवोत्तम लपठो िगायि पोषण खाद्यबस्िु ियारी िालिम, पणू य सरसफाइय सम्बन्िी अलभयाि,
पोषणका िालग अलभयाि, गभयविी मलहिाहरूिाइय सरु लक्षि मािृत्व र पोषण सम्बन्िी
िालिम िगायिका पोषणशाखाबाट संचालिि काययक्रमबाट १३० घरपररवार प्रत्यक्ष
िाभालन्वि भएका छि् ।
िर्हिा िथा िाििार्िका
 चािु आ.व. गाउँ पालिकाका ७ वटै वडामा लशलवर संचािि गरी १५० जिािाइय अपाङ्ग
पररचय पत्र र १७०६ जिा ज्येष्ठ िागररकिाइय ज्येष्ठ िागररक पररचय पत्र लविरण गररएको छ
।
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 मलहिा लवकास शाखाबाट समहु गठि, समहू अिलु शक्षण, िैङ्गीक लहसं ा कुररलि कुप्रिा र
मावि वेचलवखि लवरूद्व सचेििामि
ु क काययक्रम सलहि ११३ जिा िलक्षि वगय िाभालन्वि
भएका छि ।
प्रधानिन्री रोजगार कार्िक्रि
 प्रिािमन्त्री रोजगार काययक्रम अन्िगयि गाउँपालिकाका १८३ जिा बेरोजगारहरूिे १०० लदि
बराबर काम प्राप्त गरे का छि् जसबाट १८३ पररवारको घरमा ९४ िाख ६० हजार रूपैयाँ
आय आजयि भएको छ, भिे गाउँपालिकाको ७ वटै वडाको लवलभन्ि स्िािमा ९ वटा योजिा
माफय ि २८० मीटर मोटरबाटो, ११७० लमटर ढुङ्गे लसँलढ , कररव ४ लकिोलमटर गोरे टोबाटो,
र ९ लकिोलमटर मोटरबाटो ममयि गिे कायय सम्पन्ि भएको छ ।
न्र्ार्र्क सर्िर्िः
 न्यालयक सलमलि सदस्य र जिप्रलिलिलिहरूिाइय न्यालयक समस्या समािािको िालग उजरु ी
दिाय, कारबाही र लकिारा सम्बन्िी क्षमिा लवकास िालिम सचं ािि गररएको छ । न्यालयक
सलमलििे लियलमि न्यालयक लिरूपणका िालग उजरु ी दिाय देलख लकिारा गिे, लववाद समािाि
गिे, मेिलमिाप गराउिे िगायिका कायय गदै आएको छ र यस चािु आ.व. मा न्यालयक
सलमलि माफय ि रू. १२,३०५।– राजश्व जम्मा गररएको छ ।
िजार व्र्वस्थापन
 सिु छहरी गाउँपालिकामा रहेका बजार, व्यवसायिाइय व्यवलस्िि बिाउि, काििू ी दायरामा
ल्याइय समग्र िागररकहरूको लहि संरक्षणको िालग उपभोक्ता लहि संरक्षण ििा बजार
व्यवस्िापि सम्बन्िी काययक्रम ७ वटै वडामा संचािि गररएको छ ।
 सिु छहरी गाउँपालिकाका लवलभन्ि स्िािमा रहेका बजार व्यवसायहरूको समय समयमा
अिगु मि, लिररक्षण गरी व्यवसाय दिाय, िलवकरण, म्याद िाघेका बस्िु लवक्री लविरणमा रोक
िगायिका उपभोक्ता लहि संरक्षण सम्बन्िी कायय गररएको छ ।
अन्र्
 चािु आ.व. मा सघं ीय सरकारको साझेदारीमा सरु लक्षि िागररक आवास काययक्रम अन्िगयि
प्रलि पररवार रू. ५० हजार अिदु ाि प्रदाि गरी १०१ पररवारको घरको फुसको छािा
जस्िापािािे लवस्िापि गिे कायय गररएको छ ।
 मख्ु यमन्त्री ग्रालमण लवकास काययक्रम अन्िगयि प्राकृ लिक लवपदबाट लपलडि २० पररवारिाइय
२ िाख ७० हजार रूपैयाँ बराबरको खाद्यान्ि ित्ताकपडा राहि प्रदाि गररएको छ ।
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सभाअध्र्क् िहोदर्,
अव म आगामी आ.व. ०७८/७९ को बजेटका उदेश्य र क्षेत्रगि प्रािलमकिा प्रस्ििु गिे अिमु लि
चहान्छु । बजेटका उदेश्यहरू लिम्ि बमोलजम रहेका छिः
बजेटका उद्देश्यहरु:
१. उपिब्ि सीलमि स्रोि सािि उच्चिम पररचािि गरी आलियक क्षेत्रको सदृु ढीकरण गदै
लवकास लिमायणको गलििाइय लिव्रिा लदइय समृद्व सिु छहरी बिाउिे,
२. सवै प्रकारका संक्रामक रोग र लवपदबाट िागररकको जीविको रक्षा गदै जिजीवििाइय सहज
र सरु लक्षि बिाउिे,
३. स्िािीय सरकारको भलू मकामा वृलद्व गदै िोककल्याणकारी राज्यको अविारणािाइय
अलभवृलद्व गदै मौलिक हक, अलिकारको प्रचििमा जोड लदिे,

बजेटका उदेश्यहरू हालसि गिय देहाय अिसु ार क्षेत्रगि र काययक्रमगि प्रािलमकिा लििायरण गररएको
छ।
क्षेत्रगि काययक्रमगि प्रािलमकिाहरूः
१. आिारभिू भौलिक पवु ायिार लवकासका माध्यमबाट आलियक, सामालजक क्षेत्रको अलभवृलि
गरी गररवी न्यलु िकरणमा टेवा पयु ायउिे,
२. कोरोिा िगायि सबै प्रकारका स्वास््य जोलखमबाट िागररकहरूिाइय सरु लक्षि राख्ि र
गणु स्िरीय स्वास््य सेवा सवयसि
ु भ बिाउि स्वास््य सस्ं िाहरूको सदृु लढकरण र स्रोि सािि
यक्त
ु बिाउिे,
३. वैज्ञालिक कृ लष प्रणािी अविम्बि गरी कृ लषको आिलु िलककरण, लवलवलिकरण ििा
व्यावसायीकरणमा जोड लदइय उत्पादि र उत्पादकत्व वृलद्व,
४. िामो ििा छोटो अवलिका व्यवसायीक ििा सीपमि
ु क िालिमका माध्यमबाट सीपयक्त
ु
जिशलक्त उत्पादि गरी रोजगारीको लसजयिा गिे,
५. आिारभिू मािव अलिकारको संरक्षण र सम्वयियि गदै लशक्षा, स्वास््य, स्वच्छ खािेपािी
िगायिमा सम्पणू य जििाको पहुचँ सलु िलश्चिगिे,
६. सामालजक, आलियक, िैंङ्गीक, िालमयक, साँस्कृ लिक असमाििाको अन्त्य गदै समिामि
ू क
समाजको लिमायण गिे,

9

७. सचू िाको हकको प्रत्याभलू ि, पारदलशयिा, जवाफदेलहिा, भ्रिाचार लियन्त्रण िगायिको
काययहरु माफय ि सश
ु ासि प्रबियि गिे,
८. राजश्व पररचािि, करको दायरा वृलि ििा राजश्व चहु ावट लियन्त्रण गरी आन्िररक आयमा
वृलि गिे ।
अव ि आर्थिक वर्ि ०७८ / ०७९ को आर् र व्र्र् प्रस्िुि गनि चाहन्छु ।
आर् िर्ि
आलियक वषय ०७८/०७९ को िालग यस सिु छहरी गाउपालिकाको िालग सशयि अिदु ाि अन्िगयि
सलं घय सरकारवाट १३,५२,००००० । ( िेह्र करोड िाउन्न िाख रूपैर्ा ), लवलत्तय समालिकरण
अिदु ाि संघीय सरकार वाट ७,६१,००,००० ( साि करोड एकसट्ठी िाख रूपैर्ाँ ), संघीय
सरकारबाट लबषेश अिदु ािबाट रू. १,१६,००,०००।– (१ करोड १६ िाख रूपैर्ाँ), संघीय
सरकार समपरु क अिदु ािबाट रू. २१,००,०००।– (२१ िाख रूपैर्ाँ ) गरी जम्मा रू.
२२,५०,००,०००।–(२२ करोड ५० िाख रूपैर्ाँ) प्राप्त भएको छ ।
त्यसै गरी प्रदेश सरकार समालिकरण अिदु ािबाट रू ३१,८८,०००।– (३१ िाख ८८ हजार
रूपैर्ाँ), प्रदेश सरकार शसिय अिादिवाट ८५,४४,०००। ( ८५ िाख ४४ हजार रूपैर्ाँ ), प्रदेश
सरका लबषेश अिदु ािबाट रू. ६०,००,०००।– (६० िाख रूपैर्ाँ), प्रदेश सरकार समपरु क
अिदु ािबाट रू. १,५०,००,०००।– ( १ करोड ५० िाख) गरी जम्मा रू. ३,२७,३२,०००।– (३
करोड २७ िाख ३२ हजार रूपैर्ाँ) प्राप्त भएको छ ।
त्यसै गरी राजश्व बाँडफाँड अन्िगयि संलघय सरकारवाट ७,२८,२८,०००। ( साि करोड २८
िाख २८ हजार रूपैर्ाँ ), राजश्व वाडफाड अन्िगयि प्रदेश सरकारवाट ४५,६३,१२७.५७।-( ४५
िाख ६३ हजार १२७रूपैर्ा ५७ पैसा ) गरी जम्मा रू. ७७३९११२७.५७ (७ करोड ७३ िाख
९१ हजार १२७ रूपैर्ाँ र ५७ पैसा) प्राप्त भएको छ ।
त्यसै गरी चािु आ.व. मा रहि सक्िे अल्या रकम १,५०,००,००० ( एक करोड पचास िाख
रूपैर्ाँ) लजल्िा समन्वय सलमलि रोल्पाबाट रू. १३,८०,०००।– (१३ िाख ८० हजार), यस
सिु छहरी गाउँपालिकाको आन्िरीक स्रोिको रूपमा ३०,००,००० (३० िाख रूपैर्ा ) गरी जम्मा
आन्िररक स्रोि १,९३,८०,०००।– (१ करोड ९३ िाख ८० हजार) अनिु ान गररएको छ ।
र्सरी आगािी आ.व. ०७८/०७९ को सनु छहरी गाउपार्िकाको जम्िा कुि वजेि
रु३५,४५,०३,१२७.५७ ।- ( रु ३५ करोड ४५ िाख ३ हजार १२७ रूपैर्ाँ र ५७ पैसा) रहेको
छ, जसिा सािार्जक सरु क्ा भत्ताको रकि सिावेश गररएको छै न ।
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व्र्र् िर्ि
आलियक लवकास िफय १,३०,०५००० ( एक करोड िीस िाख पाँच हजार ) लवलियोजि भएको
छ जस अन्िगयि कृर्र् िर्ि ७६ िाख ३३ हजार, पर्ििन िर्ि ४ िाख ३० हजार ,उद्योग िर्ि
२९ िाख , पशु पर्क् र्िकाश िर्ि २० िाख ४२ हजार रुपैर्ा लबलियोजि गररएको छ l
त्यसै गरी सामालजक लबकास अन्िगयि १४,८६,८९,०००।- (चौध करोड ८६ िाख ८९ हजार
रूपैर्ा ) लवलियोजि भएको छ जस अन्िगयि लशक्षा क्षेत्र िर्ि ९ करोड १२ िाख ८६ हजार
,स्वास््र् िर्ि ३ करोड ९६ िाख ६३ हजार , खानेपानी िथा सरसर्ार्ि िर्ि १ करोड ३०
िाख ६९ हजार, भार्ा िथा सस्ं कृर्ि सरं क्ण िर्ि ७ िाख, सािार्जक सरु क्ा िथा सरं क्ण
िर्ि १ िाख १० हजार, र्ुवा िथा खेिकुद िर्ि २२ िाख ५६ हजार, िैंर्गक सिानिा र
सािार्जक सिावेशीकरणको िार्ग १६ िाख ५ हजार लबलियोजि गररएको छ l
त्यसैगरी पवू ायिार लवकास िफय ७,६१,५०,००० ( ७ करोड ६१ िाख पचास हजार) लवलियोजि
भएको छ जस अन्िगयि यािायाि पवू ायिारि ४ करोड ९१ िाख, भवि आवास ििा सहरी
लवकासको िालग २ करोड २० िाख, उजय िफय रू. १० िाख ५० हजार, पिु ः लिमायण िफय ४० िाख
लबलियोजि गररएको छ ।
त्यसै गरी सश
ु ासि ििा अन्िरसम्बलन्िि क्षेत्र िफय १ करोड ७५ िाख २६ हजार लवलियोजि
गररएको छ । जस अन्िगयि प्रशासकीय सश
ु ासि िफय १४ िाख ९० हजार काििू ििा न्यायिफय ३
िाख ५० हजार श्रम ििा रोजगारी िफय ९८ िाख अिगु मि ििा मल्ू याङकि िफय ५६ हजार ि्याङ
प्रणािी िफय १३ िाख ८० हजार, वािावरण ििा जिबायु िफय ५ िाख, मािव संसािि लवकास
िफय ५ िाख र लवपद व्यवस्िापि िफय ३४ िाख ५० हजार लवलियोि गररएको छ ।
त्यस्िै गरी कायायिय संचािि ििा प्रशासकलिक क्षेत्र िफय ९ करोड ९१ िाख ३३ हजार १
सय २७ रूपैयाँ र ५७ पैसा लवलियोजि गररएको छ ।
।
यसरी कुि वजेट अन्िगयि पलु जंगि खचय िफय ११,०९,७५,०००।- ( ११ करोड ९ िाख ७५ हजार
रुपैया) अिायि ३२ प्रलिशि र चािु खचय िफय २४,४०,५३,४३०.४५ ( २४ करोड ४० िाख ५३
हजार ४३० रूपैयाँ ४५ पैसा) अिायि ६८ प्रलिशि वजेट लवलियोजि गररएको छ ।
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सभाध्यक्ष महोदय
अव म आगािी आर्थिक वर्िको िजेिका मख्ु य काययक्रम ििा लवलियोजि प्रस्ििु गिे अिमु लि
चाहान्छु ।
भौर्िक पूवािधार र्वकासः
सिु छहरी गाउँपालिका भौलिक पवू ायिारको क्षेत्रमा रोल्पा लजल्िाका अन्य गाउँपालिकाको िुििामा
लवगि देलख िै पछाडी रहेको कुरा यहाँहरू सवैिाइय अवगि िै छ स्िािीय िहको पिू यसंरचिा र
गाउँपालिकाको गठि पश्चाि गाउँपालिकाका दरु दराजका बस्िीहरूमा सीलमि स्रोि साििका
बाबजदु ् भौलिक पवू ायिारको लवकासमा लिवयिा लदएको छ । िै पलि हाम्रो भौगोलिक भ-ु बिोट
िगायिका जलटििाको कारण आशालिि उपिब्िी हुि सलकरहेको छै ि । यस बषयको बजेटमा पलि
पलु जगि बजेटको िेरै लहस्सा भौलिक पवू ायिारिफय लवलियोजि गररएको छः
सवै वडा कायायियहरूिाइय पालिकाको के न्र सम्म सडक बाटोबाट जोड्िे गाउँपालिकाको उदेश्य
अिरू
ु प
१. फगाम मेहििारा पोबाङ जोड्िे मोटरबाटोको िालग प्रदेश सरकार संगको साझेदारीमा रू. १
करोड लवलियोजि गररएको छ ।
२. बालहरीगाम मइु कािारा हुदै लभत्रीगाम बासा जोड्िे मोटरबाटो लिमायण योजिाको िालग प्रदेश
सरकारसंगको साझेदारीमा रू. १ करोड वलियोजि गररएको छ ।
३. बालहरीगाम देलख गाउँपालिका पोबाङ सम्म जोड्िे मोटरबाटो बालहरीगाम –गाजाखोिा
िम्ु बासा- पोबाङ जोड्िे मोटरबाटो लिमायण योजिाको िालग पलि प्रदेश सरकार संगको
साझेदारीमा रू. १ करोड लबियोजि गररएको छ । बालहरीगाम िन्ु बासा पोबाङ जोड्िे
मोटरबाटो लिमायण योजिा संघ सरकार संगको साझेदारीमा रू. ४२ िाख लवलियोजि
गररएको छ । यी योजिाहरूबाट आगामी आ.व. मा गाउँपालिकाका सबै ७ वटै वडा
पालिकाको के न्रसम्म लसिै जोलडिे छि् ।
४. जििा आ.लव. लभत्रीगाममा लवद्यािय भवि लिमायणको िालग संघीय सरकारको लवशेष
अिदु ािमा रू ५८ िाख लवलियोजि गररएको छ, त्यसैगरी दइु खोिी खािेपािी योजिा
बालहरीगामको िालग रू. ५८ िाख लवलियोजि गररएको छ ।
५. प्रदेश सरकारको शसिय अिदु ािबाट बालहरीगाम स्याउिीबाङ जोड्िे मोटरबाटो लिमायणको
िालग रू. ३० िाख लवलियोजि गररएको छ त्यसै गरी मिु ङु खोिा कसिा गाउँ लिलफ्टङ
खािेपािी योजिाको िालग रू. २० िाख लबलियोजि गररएको छ, जििामालव घेराबार,
फुलिबि िटबन्ि र सेरम खािेपािी िारा ममयिको िालग १०/१० िाख लबलियोजि गररएको
छ।

12

६. गाउँपालिका प्रशासलिक भवि क्रमागि योजिाको िालग रू. १ करोड ५० िाख लवलियोजि
गररएको छ ।
७. वडा िं. ६ को िमयशािा गाउँिाइय सडक मागयको पहुचँ मा ल्याउिे उदेश्य अिरू
ु प लवगि देलख
क्रमागि लिमायणमा रहेको सािघारी टंसि िमयशािा मोटरबाटोको िालग रू. १० िाख
लवलियोजि गररएको छ ।
८. िेपाि रालष्ट्ट्रय मा.लव स्यरु ीको अिरु ो लफल्ड लिमायण परु ा गियको िालग रू. ५ िाख
लवलियोजि गररएको छ ।
९. सरु लक्षि िागररक आवास काययक्रमको िालग संघीय सरकारको अिदु ािमा रू. १९ िाख
लवलियोजि गररएको छ ।
१०. संघीय सरकारको अिदु ािमा झोिङु ् गे पि
ु क्षेत्रगि काययक्रमको िालग सिु छहरी गाउँपालिका
लभत्रका १० वटा स्िािमा पि
ु लिमायणको िालग रू. ६४ िाख लवलियोजि गररएको छ ।
११. सलहद स्मृलि सभाहि लिमायण योजिा फगामको िालग रू. १० िाख लवलियोजि गररएको छ ।
१२. लवगिका आ.व. देलख िै वडा िफय लवलियोलजि बजेटबाट वडा ि.ं ७ जेल्बाङिे वडा
कायायिय भविको ििा िप गरररहेकोमा त्यसिाइय पणू यिा लदि रू. १५ िाख लवलियोजि
गररएको छ ।
त्यसै गरी वडा ििा गाउँ पालिकाबाट लवलभन्ि स्िािमा लवलभन्ि पवू ायिार लवकासका िालग
काययक्रम ििा योजिामा आवश्यक बजेट लवलियोजि अिसु लू चमा उल्िेख गररएको छ ।
१३. कोरोिा महामारी िगायि संक्रामक रोग लियन्त्रण ििा लिदाि स्वास््य जोलखमको
न्यलु िकरण, स्वास््य प्रणािीमा सिु ारको िालग गाउँ पालिकाका स्वास््य संस्िाबाट टाढा रहेका
बस्िीमा स्वास््य सेवा प्रदाि गिय रकम लबलियोजि गररएको छ ।
१४. प्रत्येक स्िािीय िहमा आिारभिु अस्पिाि लिमायण गिे सरकारको योजिा अिसु ार
गाउँपालिकाको पोबाङमा ५ सैयाको आिारभिु अस्पिाि लिमायण गिय गि आ.व. मा टेन्डर
आब्हाि भइय कररव रु ७ करोडमा बहुवलषयय सम्झौिा भइयसके को छ भिे उक्त अस्पिाि लिमायण
स्िािसम्म मोटरबाटो पहुचँ मागय लिमायणको िालग रू. ५ िाख लवलियोजि गररएको छ ।
आिारभिु ििा आकालस्मक स्वास््य सेवाको िालग औषिी खररदमा रू. ११ िाख ५०
हजार लवलियोजि गररएको छ ।
१५. स्वास््य संस्िाहरूमा जिशलक्त व्यवस्िापिका िालग आवश्यक रकम लवलियोजि गररएको
छ।
१६. गि वषय गाउँपालिकाको ८ स्िािमा लिमायण गररएका गाउँघर लक्िलिकमा सौचािय
लिमायणको िालग रू. ८ िाख वलियोजि गररएको छ ।
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१७. प्रकोप व्यवस्िापि कोषमा रू. १३ िाख लवलियोजि गररएको छ जसिाइय कोरोिा िगायि
महामारी ििा लवपदमा खचय गररिे छ ।
१८. आि,ु बाख्रा ििा सािा व्यवसाय कृ लष उत्पादि के न्र (पके ट) लवकास काययक्रमिाइय
लिरन्िरिा लदि रू. ३१ िाख लवलियोजि गररएको छ । लवलभन्ि बािी लबउ, फिफुि लवरूवा,
िशयरी लविरण र लवकासको िालग आवश्यक रकम लवलियोजि गररएको छ । जसिाइय
अिसु लू चमा उल्िेख गररएको छ ।
१९. लवद्यािय पवू ायिार लवकासका िालग प्रािलमकिाका साि बजेट लवलियोजि गररएको छ ।
२०. बािलवकास सहजकिाय कायायिय सहयोगी र लवद्यािय कमयचारीको ििव वृलद्वको िालग रू.
१५ िाख ६० हजार लवलियोजि गररएको छ ।
२१. गाउँपालिका लशक्षक अिदु ाि काययक्रमको िालग रू. ५३ िाख लवलियोजि गररएको छ ।
२२. लवद्याियमा लवद्यािी छात्रवृलत्त, लदवा खाजा, पाठ्यपस्ु िक, िगायिका सवै लक्रयाकिापको
िालग बजेट लबलियोजि गररएको छ ।
अन्त्यमा आलियक श्रोि, िागररक अपेक्षा र जिशलक्त वीचको िािमेि लविा कुिै शासि पिलि
जीवन्ि रहि सक्दैि । अिः प्राप्त श्रोिको यहाँको आवश्यकिा अिक
ु ु ि दृढ इच्छा शलक्त सलहि
समलु चि व्यवस्िापि ििा पररचािि गरी सश
ु ासिको ममयिाई साँलच्चकै व्यवहारमा पररवियि गिे
चिु ौिी अलहिे आएको छ । आवश्यकिा र अपेक्षा अलसलमि छि् िर श्रोि लसलमि छ । लसलमि श्रोि
साििबाट अपेलक्षि आशाहरु पररपलू िय गिय पक्कै पलि कलठि हुिेछ । यसकारण यहाँको माटो सहु ाउँदो
आवश्यकिाको आिारमा यो आ.व.मा सलकिे योजिा र क्रमागि संचािि गिे योजिाहरु वगीकरण
गरी बजेट लवलियोजि गररएको छ । आशा छ त्यसको िालग गि आ.व.मा गररएका कमजोरीहरुिाई
सिु ार गदै आगामी आ.व.मा हाम्रो क्षमिा, वि
ु ी लववेक र एकिािाई उच्चिम लवन्दु सम्म प्रयोग गदै
जििाको अपेलक्षि आशाहरु परू ा गिे बाचा गदयछौं । यसैगरी अन्त्यमा हाम्रो लिमन्त्रणािाई स्वीकार
गरी पाल्िहु ुिे लवलभन्ि अलिलिगण ज्यहू रु िगायि सम्पणू य गाउँपालिका सदस्यज्यहू रु प्रलि हालदयक
आभार प्रकट गिय चाहन्छु । आजको यस सिु छहरी गाउँपालिकाको गाउँसभािाई यहाँ सम्म ल्याई
पयु ायउिु हुिे लभत्री आवरणबाट सहयोग पयु ायउिे सम्पणू य राष्ट्ट्रसेवक कमयचारीहरु प्रलि हालदयक कृ िज्ञिा
प्रकट गिय चाहन्छु
िन्यवाद ।
सिु छहरी गाउँपालिका
सभामा पेश गरे को लमलि: २०७८ आसार १० गिे
14

