अर्थिक वर्ि २०७७/०७८ को

बजेट वक्तव्य

सनु छहरी गाउँपालिका
गाउँ काययपालिकाको कायायिय
पोवाङ,रोल्पा
५ नं प्रदेश नेपाि

पेश गरे को लिलि-२०७७/०३/१०

सनु छहरी गाउँपार्िकाको आँठौ गाउँसभा
गाउँपार्िकाका आर्थिक र्िकास सर्िर्िका संयोजक श्री र्िका िहादुर िुढा िगर ज्यूिे पेश गनिु भएको
आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ को िजेि वक्तव्यः

यस गाउँसभाका सभाध्यक्ष िहोदय
यस गाउँपालिका का उपाध्यक्ष ज्य,ू
प्रिख
ु अलिलि ज्य,ू
अलिलि ज्य,ू
प्रिख
ु प्रशासकीय अलिकृ ि ज्य,ू
वडाध्यक्ष ज्यहू रु,
काययपालिका सदस्य ज्यहू रु,
वडा सलिलिका सदस्य ज्यहू रु,
रे डक्रस शाखाका प्रलिलनलि ज्य,ू
लवषयगि शाखा प्रिख
ु ज्य,ू ििा अन्य कियचारी हरु,
सरु क्षा किी ििा पत्रकार ििा अन्य उपलस्िि दाजभु ाई ििा लदलदबलहलनहरु,
कोरोना भाइरसको संक्रिण फै लिएको लवषि पररलस्िलि लबच यस गररिािय गाउँसभािा
आलियक बषय २०७७/०७८ को बजेट प्रस्ििु गनय उपलस्िि भएको छु l
आलियक बषय २०७७/७८ को बजेट प्रस्ििु गरररहदा ि संघीय िोकिालन्त्रक गणिन्त्रात्िक शासन
प्रणािी स्िापना सम्िका क्रालन्ि ििा सघं षयहरुिा आफ्नो अिल्ु य लजबन आहुलि गनयहु नु े िहान सलहद
हरुिाई ि स्िरण गनय चाहन्छु सािै घाइिे आपांग र बेपत्ता नागररकहरुिाई उहाँहरुिे लदईएको
योगदानको उच्च प्रशसं ा गदयछु l
कोलभड-१९ को कारण बन्दाबन्दीिे गदाय सािालजक दरु ी कायि गनयपु ने बाध्यात्िक
अवस्िाको बाबजदु िैययिाका साि कोरोना भाइरस लनयन्त्रण अलभयानिा यस सनु छहरीबासीहरुिे
लदनभु एको साि र सलक्रयिािाई ि सनु छहरी गाउँपालिकाको िफय बाट सम्पणू यिा उच्च प्रशसं ा गदै
हालदयक िन्यवाद लदन चाहन्छु l
कोलभड-१९ को कारण लबश्वब्यापीरुपिा नै अियिन्त्रिालि चनु ौलि पैदा भएको छ l उत्पादन र
आपलू िय बीच ठुिो असिानिा आएको छ l िाखौ को रोजगारी गिु ेको छ र अझै गम्ु ने क्रििा रहेको छ
l बैदले शक रोजगारीिा गएका नेपािी दाजभु ाइ लददीबलहनी नेपाि फकय ने चाप बढे सगं ै स्वदेशिा िप
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रोजगारका अवसर लसजयना गनयु चनु ौिी रहेको छ l यलिबेिा लसगं ो सिाज र अियिन्त्र दवु ै राहि र
पनु :स्िापनाको पखायईिा छन् lराज्यको आयस्रोििा लिब्र लगरावट आएको छ l िैपलन जनिाको
सरकारको नािािे अलभभाबक्तत्व र संरक्षक्तत्व प्रदान गनयु लजम्िेबारी लिएका छौ l
यावि बाबजदु का कारण हािीसंग लबकल्प छै न भएका स्रोिसािनिाई आबस्यकिा अनसु ार योजना
बनाई काययन्वयन गने गरी यो बजेटिे प्रयास गरे को िैिे लिएको छु l
अव ि यस गाउँ सभावाट चािु आ.व.०७६/०७७ िा हाि सम्ि भएका िख्ु य िख्ु य
उपल्वलिको सिीक्षा प्रस्िुि गने अनिु लि चाहन्छु ।
आ.ब २०७६/७७ िा यस सनु छहरी गाउपालिकाको िागी संघीय सरकारबाट लवलत्तय
सिानीकरण अनदु ान अन्िगयि रकि रु. ७ करोड ७ िाख, प्रदेश सरकारबाट लवलत्तय सिानीकरण
अनदु ान अन्ियगयि ४१ िाख ४२ हजार, सघं ीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड वापि रकि रु. ७
करोड ६ िाख त्यसै गरी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सवारी सािन कर बाँडफाँड अन्ियगयि प्राप्त अनदु ान
३३ िाख ३१ हजार, सघं ीय ििा प्रदेश सरकार बाट प्राप्त सशयि र लवलभन्न संस्िाहरुवाट प्राप्त आय
ििा आन्िरीक आयिाइ सिेटी जाम्िा ३६ करोड ४ िाख ५९ हजार ४८ रुपैंया बराबरको बजेट
लवलनयोजन गररएको लियो । जस िध्ये यो सभा चलिरहदा सम्ि पर्ु जगि खर्ि ५१ प्रर्िशि र र्ािु
खर्ि ४९ प्रर्िशि भएको छ ।
िख्ु य उपल्विीहरु
 कोलभड १९ को कारण लवश्व िा नै िानव जािीिालि शिाव्दीकै सवै भन्दा ठुिो संकट सृजना
भएको छ । जसवाट सनु छहरी गाउँपालिका पलन अछुिो रहन सके न सोलह अन्िगयि उक्त
िहिारी रोग लनयन्त्रणकोिालग नेपाि सरकार प्रदेश सरकार ििा यस सनु छहरी
गाउँपालिकािे िय गरे को रणनैलिक योजनाहरूिाइ पणु य रूपिा भएका स्रोि सािन
पररचािन गरर काययन्वयन गररएको छ ।
 कोलभड १९ कोरोना भाइरसिाइ िध्य नजर राख्दै संघ सरकारिे अविम्वन गरे को
िकडाउनिाइ व्यवलस्िि गनयकोिालग सनु छहरी गाउँ पालिका लवपद व्यवस्िापन सलिलि ििा
गाउँकाययपालिका वैठकको लनणयय अनसु ार पलहिो चरणिा प्रत्येक वडािा एक वटा
क्तववारे न्टाइन स्िापना गरर सनु छहरी गाउँपालिका वालहरवाट आएका ९४५ जना िध्ये ७४५
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जना आगन्िक
ु हरूिाइ स्िापना गररएका क्तववारे न्टाइनिा राखी लनलिि अवलि पगु े पलछ कुनै
िक्षण नदेलखए पलछ स्वास््यकिीको लनगरानी रहने गरी होि क्तववारे न्टाइनिा पठाइएको छ ।
 हाि सम्ि भारिवाट २० जना आगन्िक
ु हरू यस सनु छहरी गाउँपालिकािा प्रवेश गरे का छन l
सनु छहरी गाउँपालिकाको क्तववारे न्टाइनिा लवदेश ििा अन्य लजल्िा बाट आएका ब्यलक्तहरु
िध्ये ४७ जना आगन्िक
ु हरूको RDT पररक्षण गररएको छ जसिा सवैको पररणाि
negative आएपलछ होि क्तववारे न्टाइनिा पठाइएको छ ।
 दोस्रो चरणिा अवस्िािाइ िल्ु याकंन गदै लवपद व्यवस्िापन सलिलि ििा
गाउँकाययपालिकाको लनणयय अनसु ार भारि ििा अन्य िेस्रो िि
ु क
ु वाट आउन सक्तने
आगन्िक
ु हरूिाइ िध्यनजर राख्दै यस सनु छहरी गाउँ पालिका अन्िगयि व्यवलस्िि िररकावाट
निनु ा िा.लव. जैिाकसिा, सनु छहरी प्रा.लव. स्यरु ी, भम्ु या िािा जेिवाङिा क्तववारे न्टाइनको
स्िापना गररसके को छ ।
 भारि िगायि िेस्रो िि
ु क
ु वाट रहेका र आउन सक्तने िालनसहरूको अनिाइन ि्याकं लिइदै
आएको छ ।
 एक स्िालनय िह एक आइसोिेसन स्िापना गने लनणयय अनरू
ु प सोको स्िापनाको ियारी
भइरहेको छ ।
 कोलभड १९ िाइ िध्य नजर राख्दै कोलभड संग सम्वलन्िि स्वास््य सािाग्रीहरू ििा
जनशलक्तको व्यवस्िापन गररएको छ ।
 कोलभड १९ रोकिाि ििा लनयन्त्रणको िालग रे लडयो, व्रोसर ििा अन्य लवलभन्न िाध्यिवाट
प्रचारात्िक काययिाइ लनरन्िरिा लदइरहेको छ ।
 लजल्िा आइसोिेसन स्िापना गनयकोिालग ३ िाख रूपैया वरावरको स्वास््य सािाग्री
खररद गरर हस्िान्िरण गररएको छ ।
 िहािारीवाट हुन सक्तने खाद्य सक
ं टिाइ िध्य नजर राख्दै गाउँपालिकािा एक खाद्य वैकं
स्िापना गररएको छ ।
 वडा देलख गाउपालिका के न्र सम्ि जोड्ने िख्ु य वडाहरु २ वषय लभत्र जोडने रणलनलि अनरू
ु प
क्रिागिरूपिा योजनाहरू सचं ािन भइरहेका छन । त्यो वाहेक स्िालनय िहवाट सचं ालिि
लनयलिि पवु ायिार लवकास लनिायणका काययहरू सचं ािन ििा सम्पन्न भइसके का छन ।
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 जेिवाङ देखी गाउँपालिका के न्र पोवाङ जोडने िोटरवाटो सम्पन्न भई सचं ािनिा आएको
छ।
 गाउँपालिकाको प्रशासलनक भवन क्रिागि योजना अन्िगयि २ वर्ि लभत्र सम्पन्न गररने
िक्ष्यका साि टेण्डर प्रलक्रया सम्पन्न भइ लनिायणको काि संचािनिा आएको छ ।
 आ.व. ०७७।७८ िा सम्पन्न गने गाउँपालिकाको आवास भवनको लनिायण कायय संचािनिा
आएको छ ।
 प्रदेश सरकारवाट सिपरु क वजेट अन्ियगि संचालिि नेपाि रास्रीय िा.लव. टेन्डर भइ
लनिायणको क्रििा रहेको जेिवाङ पोवाङ िोटरवाटो ििा वालहरर गाि पोवाङ िोटरवाटो
लनिायण भइ सम्पन्न भइसके को ििा फगाि खानेपालन ििा सरसफाइ योजना लनिायणको क्रििा
रहेको छ ।
 स्िालनय पवु ायिार लवकास अन्िगयि जनिा िा.लव. छात्रावास योजना लनिायणको क्रििा रहेको
छ।
 प्रदेश सरकार लवशेष अनदु ान अन्िगयि ३० िाख रूपैया वरावरको ररपक
ु ोट प्रा.लव. भवनको
९० प्रलिशि काि सम्पन्न भइसके को छ ।
 लविािय सिु ार लवकास काययक्रि अन्ियगि सरस्वलि आ.लव.घसु वाङ , लसद् प्रालव.
लझन्जाघोगा ,देलव िलन्दर िा.लव. पोवाङ र शलहद स्िृलि प्रा.लव. राङसीिा २ कोठे रस भवन
लनिायणको काि भइसके को छ ।
 प्रदेश सरकार शसयि अनदु ानिा सचं ालिि वालहरी गाि खानेपालन योजना (१५ िाख), सेरि
खानेपानी योजना (१० िाख) स्यरु ी िारखरी खानेपालन योजना (१५ िाख) स्यरु ी िारखरी
सालििारा खा.पा. योजना (१० िाख) ओखरे नी खानेपानी योजना (१० िाख) र जेिवाङ
कोवायङ खानेपालन योजना (२० िाख) को योजनाहरूको सचं ािन भइ ८० प्रलिशि काि
सम्पन्न भइसके को छ ।
 २०७८ सम्ि यस सनु छहरी गाउपालिका िाइ वािलववाह िक्त
ु गा.पा. वनाउने प्रलिवद्धिा
अनरुु प गाउपालिका स्िरीय लवलभन्न काययक्रि सलहि गाउपालिका स्िरीय सम्पणु य वडाहरुिा
अलभयानको रुपिा िगीएको छ ।
 गाउपालिकाको आन्िरीक राजश्व अलभवृदी गनयकोिागी गा.पा. स्िरीय राजश्व अलभवृलद
काययक्रि संचािन गररएको छ ।
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 िख्ु यिलन्त्र ग्रालिण लवकास काययक्रि फिफुि ििा नगदेवालििा आिारीि पके ट काययक्रि
अन्िगयि रािपासी कृ षक सिहु र नारवाङ कृ षक सिहु िाइ सन्ु ििाको लवरूवा ििा निनु ा
कृ षक सिहु िाइ कागिीको लवरूवा लविरण गररएको छ ।
 िख्ु य िलन्त्र ग्रालिण लवकास काययक्रि अन्िगयि यस सनु छहरी गाउँपालिका अन्िगयि रहेका
२२ वटा वािलवकास लसकाइ के न्रिाइ शैलक्षक सािाग्रीहरू लविरण गररएको छ ।
 िख्ु य िलन्त्र ग्रालिण लवकास काययक्रि अन्िगयि सत्ु के री कोशेिी काययक्रि अन्िगयि यस वषय
सत्ु के री भएका र हुने अनिु ालनि १९० जनाको अनिु ालनि टागेट अनसु ार हाि सम्ि लभलत्र
गाि वालहरीगाि , स्यरु ी र पोवाङ गरी १०६ जना सत्ु के रीहरूिाइ सत्ु के री पोषण कोशेिी
लविरण गररएको छ ।
 िख्ु य िलन्त्र ग्रालिण लवकास काययक्रि ज्येष्ठ नागरीक काययक्रि अन्िगयि ८९ जना ज्येष्ठ
नागरीकहरूको आखाँको िोलियालवन्दक
ु ो शल्यलक्रया गररएको छ ।
 िख्ु य िलन्त्र ग्रालिण लवकास काययक्रि अन्ियगि २० जना यवु ाहरुिाइ िोकसेवा कक्षा
संचािन गररएको छ ।
 िख्ु य िलन्त्र ग्रालिण लवकास काययक्रि अन्ियगि असाहय ििा जेहन्े दार वािवालिकाहरुिाइ
छात्रावृलि ििा शैलक्षक सािाग्री लविरण गररएको छ ।
 िख्ु य िलन्त्र ग्रालिण लवकास काययक्रि अन्ियगि ५१ जना द्नन्द लपलडि अपागंहरूको लजवन
लवलिि गररएको छ।
 प्रदेश सरकार र यस सनु छहरी गाउँपालिकाको साझेदारीिा जेिवाङिा स्िाटय कृ लष
काययक्रिको ९० प्रलिशि काि सम्पन्न भइसके को छ ।
 वडा नं ४ स्यरु ीिा एक्तकासी िहािारीकोरूपिा देलखएको चरचरे भ्यागिु े रोगको लवरूद
गाउँपालिका पशु शाखा ििा वडा काययियको सहयोगिा १७०० गाइ भैसीिाइ ित्तकाि
भ्याके सीनेसन गरी उक्त रोग लनयन्त्रण गररएको छ ।
 गाउँपालिका आलियक लवकास पशु शाखा अन्िगयि लवदेशवाट फके र आएका यवु ािाइ िलक्षि
गरी यवु ा िलक्षि स्वरोजगार काययक्रि अन्िगयि ८ जना यवु ाहरूिाइ वंगरु र वाख्रा पािन
अनदु ान काययक्रि संचािन गररएको छ ।
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 वहु क्षेलत्रय पोषण काययक्रि िागु भएको वडा नं १ सेरिको फुलिवन र वडा नं ५
जैिाकसािको िहावाङिा सनु ौिोहजार लदनका ४४ जना आिाहरुिाइ िासु र
अण्डाकोिालग कुखरु ा लविरण ििा खोर लनिायण र िालिि सम्पन्न गररएको छ ।
 पके ट काययक्रि सदृु लिकरण काययक्रि अन्िगयि स्यरु ी र जेिवाङिा उक्त कार्य्यकि संचािन
गररएको छ ।
 प्रदेश सरकार भिु ी व्यवस्िा कृ लष ििा सहकारी िन्त्राियको अनदु ानिा िहािारी रोग
कोलभड १९ वाट प्रभालवि यस सनु छहरी गाउँपालिका अन्िगयि लवदेश वाट फके र आएका
१०० जना यवु ाहरूिाइ व्यवसाय उन्िख
ु कृ लष लवकास प्रोत्साहन काययक्रि र १०० जना
कृ षकहरूिाइ कोलभड िलक्षि व्यवसालयक िरकारी खेलि प्रवयदन स्वरोजगारिि
ु क काययक्रि
संचािनिा रहेको छ ।
 कृ षकहरुिाइ उन्निजािका लवउ लवजन लवरुवाहरु िि प्िालिक टनेि लविरण ििा
िालििहरु संचािनिा ल्याइएको छ।
 औषिीिाइ अत्यावश्यक सेवािा प्रािलिकरण गरी औषिीको लनयलिि आपलु िय गररएको छ
।
 प्रिानिलन्त्र रोजगार काययक्रि अन्ियगि वडाहरुिा रहेका वेरोजगारहरुको सलु चकृ ि गराइ
कलम्ििा १०० लदनको रोजगार सलु निचि हुने गरी रोजगार काययक्रिहरुको शरुु वाि गररएको
छ।
 सलविानको िारा २१७ र स्िालनय सरकार सचं ािन एन २०७४ अनरू
ू प उपाध्यक्ष ज्यक
ु ो
संयोजकत्विा गलठि न्यालयक सलिलििे हाि सम्ि यस सनु छहरी गाउपालिकाको न्यालयक
सलिलििा परे का लववादहरू िध्ये १६ वटा लववादहरू िेिलििापको िाध्यिवाट लनरूपण
गरीएको छ ।
सभाअध्यक्ष िहोदय,
ि अव यस सनु छहरी गाउँपालिकाको आ.व. ०७७।०७८ को वालषयक वजेट ििा काययक्रि प्रस्ििु गने
अनिु लि चाहन्छु ।
हाम्रा बजेटका प्रािलिकिाका क्षेत्रहरु:
क) आलियक लवकास
ख) सािालजक लवकास
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ग) पवु ायिार लवकास
घ) वन वािावरण ििा लवपद व्यवस्िापन
ङ) सश
ु ासन ििा संस्िागि लवकास ।
हाम्रा वजेटका उद्देश्यहरु:
१. आिारभिू भौलिक पवु ायिार लवकासका िाध्यिबाट आलियक, सािालजक क्षेत्रको अलभवृलद्ध गरी
गररवी न्यलु नकरणिा टेवा पयु ायउने,
२. वैज्ञालनक कृ लष प्रणािी अविम्बन गरी कृ लषको आिलु नलककरण, लवलवलिकरण ििा
व्यावसायीकरणिा जोड लदने,
३. िािो ििा छोटो अवलिका व्यवसायीक ििा सीपिि
ु क िालििका िाध्यिबाट सीपयक्त
ु
जनशलक्त उत्पादन गरी रोजगारीको लसजयना गने,
४. आिारभिू िानवअलिकारको संरक्षण र सम्वयियन गदै लशक्षा, स्वास््य, स्वच्छ खानेपानी
िगायििा सम्पणू य जनिाको पहुचँ सलु नलिि गने,
५. सािालजक, आलियक, िैंङ्गीक, िालियक, साँस्कृ लिक असिानिाको अन्त्य गदै सििािि
ू क
सिाजको लनिायण गने,
६. सचू नाको हकको प्रत्याभलू ि, पारदलशयिा, जवाफदेलहिा, भ्रिाचार लनयन्त्रण िगायिको काययहरु
िाफय सश
ु ासन प्रबियन गने,
७. राजश्व पररचािन, करको दायरा वृलद्ध ििा राजश्व चहु ावट लनयन्त्रण गरी आन्िररक आयिा वृलद्ध
गने ।
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अव ि आर्थिक वर्ि ०७७ / ०७८ आय र व्यय प्रस्िुि गनि र्ाहन्छु ।
आय िर्ि
आलियक वषय ०७७/०७८ को िालग यस सनु छहरी गाउपालिकाको िालग सशयि अनदु ान अन्िगयि
संलघय सरकारवाट १२,७९,००००० । ( िाह्र करोड उनासी िाख रूपैया ), लवलिय सिालनकरण
अनदु ान संलघय सरकार वाट ७,३७,००,००० ( साि करोड सैर्िस िाख रूपैया ), सशयि
अनदु ान अन्िगयि प्रदेश सरकारवाट २,०८,५०,०००। ( दुई करोड आठ िाख पर्ास हजार
रूपैया ), लवलिय सिालनकरण अनदु ान प्रदेश सरकारवाट ५०,८९,०००। ( पर्ास िाख उनानब्िे
हजार रूपैया ) प्राप्त भएको छ ।
त्यसै गरी राजश्व वाडफाड अनदु ान अन्िगयि संलघय सरकारवाट ७,२३,१९,०९४। ( साि
करोड िेइस िाख उन्नाइस हजार र्ौरानब्िे रूपैया ), राजश्व वाडफाड अनदु ान अन्िगयि प्रदेश
सरकारवाट २३,९९,०००। ( िेइस िाख उनान्सय हजार रूपैया ) प्राप्त भएको छ ।
त्यसैगरी सिपरु क अनदु ानको रुपिा सघं ीय सरकारबाट २४,००,०००। (र्ौर्वस िाख रुपैया) र
लवशेष अनदु ानको रुपिा ५०,००,०००। (पर्ास िाख रुपैया) वजेट प्राप्त भएको छ ।
त्यसै गरी चािु आ.व. िा रहन सक्तने अल्या रकि १,५०,००,००० ( एक करोड पर्ास िाख
रूपैया ) र यस सनु छहरी गाउपालिकाको आन्िरीक स्रोिको रूपिा १५,००,००० ( पन्र िाख
रूपैया ) िथा सघं ीय सरकारबाट प्राप्त हुने सािालजक सरु क्षाको िागी रु ५,००,००,००० (रु पाँर्
करोड) अनिु ान गरी यस वर्िको सनु छहरी गाउपार्िकाको जम्िा कुि वजेि रु
३७,६१,५७,०९४। ( रु सैर्िस करोड एकसठ्ठी िाख सन्िाउन्न हजार र्ौरानब्िे ) वनेको छ जनु
आ.ब २०७६/७७ को लवलनयोलजि बजेट भन्दा ४.१७% (चार दसििब एक साि प्रलिशि) िे बढी
हो l
व्यय िर्ि
आलियक लवकास िफय १०३८५००० ( एक करोड िीन िाख पर्ासी हजार ) लवलनयोजन भएको
छ जस अन्िगयि कृर्र् िर्ि ५१ िाख ४० हजार, पयििन िर्ि ६ िाख ५० हजार ,उद्योग िर्ि ३
िाख ९५ हजार , पशु पर्क्ष र्िकाश िर्ि ४ िाख २० हजार रुपैया लबलनयोजन गररएको छ l
त्यसै गरी सािालजक लबकास अन्िगयि ८०१४००० ( असी िाख र्ौध हजार रूपैया )
लवलनयोजन भएको छ जस अन्िगयि लशक्षा क्षेत्र िर्ि १० िाख २५ हजार ,स्वास््य िर्ि २८ िाख
९० हजार , खानेपानी िर्ि २ िाख ,संस्कृर्ि संरक्षण िर्ि १० िाख, िर्क्षि वगि( दर्िि,
िर्हिा, जेष्ठ नागररक, अपाङग, िाििार्िका) २४ िाख १० हजार र खेिकुद िर्ि ४ िाख
८९ हजार लबलनयोजन गररएको छ l
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त्यसैगरी पवू ायिार लवकास िफय ६१०६०००० ( छ करोड दश िाख साठी हजार)
लवलनयोजन भएको छ जस अन्िगयि सडक ििा झोिगंु े पि
ु िफय १ करोड ३९ िाख ५० हजार,
लसचाई ििा खानेपानी िफय ५० िाख २० हजार ,भवन िफय ३ करोड ३४ िाख ५० हजार , लनलियि
भवन ििा सडकको भौलिक िियि सिु ार िफय ८३ िाख ४० हजार, बस्िी संरक्षण िफय ३ िाख
लबलनयोजन गररएको छ l
त्यसै गरी वन वािावरण ििा लवपद व्यवस्िापन िर्ि ५१५००००( एकाउन्न िाख पर्ास
हजार) लवलनयोजन भएको छ जस अन्िगयि बन बािाबरण ििा लबपद ब्यबस्िापन िफय को बन ििा
भू संरक्षण िा ६ िाख ५० हजार , जिािार संरक्षणिा ५० हजार , फोहोर िैिा ब्यबस्िापनिा ३
िाख ५० हजार र प्रकोप व्यवस्िापनिा ४१ िाख लबलनयोजन गररएको छ l
त्यसै गरी सश
ु ासन ििा संस्िागि लवकास अन्िगयि रु १ करोड ४ िाख २५ हजार
लबलनयोजन गररएको छ ।
त्यस्िै गरी गाउपार्िकाको र्ािु खर्ि िफय ७,१६,४१,८९४ । ( रु साि करोड सोह्र
िाख एकर्ािीस हजार आठ सय र्ौरानब्िे ) लवलनयोजन गररएको छ भने वडा कायािियको
र्ािु खर्ि िफय रु ४५,७६,२०० ( रु पैर्ार्िस िाख छे हत्तर हजार दुइ सय रूपैया ) लवलनयोजन
गररएको छ ।
सािै संघीय ििा प्रदेश सरकारको शशयि अनदु ान एबि सािालजक सरु क्षा सलहिको रकि रु
२०६१५००००(लबस करोड एकसठ्ठी िाख पचास हजार) बराबरको प्राप्त हुने बजेट ििा काययक्रिहरु
लवलनयोलजि गररएको छ ।
यसरी कुि वजेट अन्िगयि सशयि अनदु ान वाहेकको वजेटिा पलु जगि खचय िफय ६,८३,२०,००० ( छ
करोड लत्रयासी िाख बीस हजार रुपैया) अिायि ४०.१९ प्रलिशि र चािु खचय िफय १०,१६,८७,०९४
( दश करोड सोह्र िाख सिासी हजार चौरानब्बे रूपैया) अिायि ५९.८१ प्रलिशि वजेट लवलनयोजन
गररएको छ ।
अन्त्यिा आलियक श्रोि, नागररक अपेक्षा र जनशलक्त वीचको िाििेि लवना कुनै शासन
पद्धलि जीवन्ि रहन सक्तदैन । अिः प्राप्त श्रोिको यहाँको आवश्यकिा अनक
ु ु ि दृढ इच्छा शलक्त सलहि
सिलु चि व्यवस्िापन ििा पररचािन गरी सश
ु ासनको िियिाई साँलच्चकै व्यवहारिा पररवियन गने
चनु ौिी अलहिे आएको छ । आवश्यकिा र अपेक्षा अलसलिि छन् िर श्रोि लसलिि छ । लसलिि श्रोि
सािनबाट अपेलक्षि आशाहरु पररपलू िय गनय पक्तकै पलन कलठन हुनेछ । यसकारण यहाँको िाटो सहु ाउँदो
आवश्यकिाको आिारिा यो आ.व.िा सलकने योजना र क्रिागि सचं ािन गने योजनाहरु वगीकरण
गरी बजेट लवलनयोजन गररएको छ । आशा छ त्यसको िालग गि आ.व.िा गररएका किजोरीहरुिाई
9

सिु ार गदै आगािी आ.व.िा हाम्रो क्षििा, वद्ध
ु ी लववेक र एकिािाई उच्चिि लवन्दु सम्ि प्रयोग गदै
जनिाको अपेलक्षि आशाहरु परू ा गने बाचा गदयछौं । यसैगरी अन्त्यिा हाम्रो लनिन्त्रणािाई स्वीकार
गरी पाल्नहु ुने लवलभन्न अलिलिगण ज्यहू रु िगायि सम्पणू य गाउँपालिका सदस्यज्यहू रु प्रलि हालदयक
आभार प्रकट गनय चाहन्छु । आजको यस सनु छहरी गाउँपालिकाको गाउँ सभािाई यहाँ सम्ि
ल्याईपयु ायउनहु ुने लभत्री आवरणबाट सहयोग पयु ायउने सम्पणू य राष्ट्रसेवक कियचारीहरु प्रलि हालदयक
कृ िज्ञिा प्रकट गनय चाहन्छु

िन्यवाद ।
सनु छहरी गाउँपालिका
लिलि २०७७ आसार १० गिे
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