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२०७५ साि आर्ाढ २२ गत ेशुक्रवार 



र्स सभाका अध्र्क्ष ज्र्,ू 

गाउँ सभाका सदस्र् ज्र्हूरू, 

प्रमुख प्रशासकीर् अविकृत िगार्त सम्परू्ि राष्ट्रसवेक कमिचारी वमत्रहरू ।  

१. स्थानीर् सरकारको गठन पश्चात र्स गाउँपाविकाको गरीमामर् तेश्रो गाउँ 

सभामा आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को िावग बजेट तथा कार्िक्रम प्रस्तुत गनि 

पाउँदा म आफूिाई वनकै गौरवावववत ठानेको छु । र्स अवसरमा नेपािमा 

वववभन्न समर्मा भएमा जनआवदोिन र सशत्र संघर्िमा ज्र्ानको विीदानी 

ददनुहुने वीर सहीदहरूिाई हार्दिक श्रद्धासुमन सवहत श्रद्धावजिी अपिर् गदिछु । 

नेपािी आमाका ती सपुतहरूिे देखाएको नर्ाँ नेपािको अग्रगामी पथमा तपाई ँ

हामी सबै अगावि बढ्न सकौं, र्ही कामना पवन गदिछु ।  

२. प्रदशे नं. ४, स्र्ाङ्जा वजल्िा अवतगितको र्स गाउँपाविका तुिनात्मक रूपमा 

केही भौगोविक ववशमता भएको स्थानीर् तह हो । भौगोविक रूपमा 

ववववविकृत भूबनोट भएकािे ववकास वनमािर्का िावग हामीमाझ अवसर र 

चुनौवत दबुै रहकेािे र्सतफि  हामी सबै जनप्रवतवनविहरूको ध्र्ान आकृष्ट हुन 

जरूरी ठावदछु ।  

३. स्थानीर् तहको वनवािचन सम्पन्न भई गठन भएको स्थानीर् सरकारिे एक 

आर्थिक वर्ि ववताइसकेको छ । र्ो प्रथम वर्ि तपाई ँहाम्रो िावग एक वसकाई 

वर्िको रूपमा पवन रह्यो । स्थानीर् सरकार सञ्चािनमा आइपने ववववि 

पररवस्थवतहरूसँग साक्षत्कार हुने अवसर प्राप्त भर्ो । र्ो वर्िको अनुभविे हाम्रा 

आउँदा वर्िहरू सुखद ्रूपमा व्यवतत हुनेमा आशा राख्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू 

रहकेा छन् ।  

४. िामो समर्दखेी स्थानीर् तहहरू वनवािवचत पदाविकारी ववहीन रहकेािे र्ो 

आर्थिक वर्िमा जनताको प्रवतवनवित्व गद ै वववभन्न ववकास वनमािर्का 

कार्िक्रमहरू सञ्चािन गर्ौं । र्ोजना वनमािर्को पवहिो वर्ि रहकेािे जनअपेक्षा 

िेरै वथर्ो । सोही बमोवजम सबैका अपेक्षा संबोिन गदाि केही साना र्ोजनाहरू 

पवन छनौट गनुिपने बाध्र्ता वथर्ो । अब आउँदा वर्िहरूबाट र्ोजनाको संख्र्ा 

घटाउँद ै र्ोजनामा गने िगानी रकमिाई ठूिो आकार बनाउँद ै िैजानुपने 

दवेखवछ ।  



गाउँसभाका अध्र्क्ष ज्र्ू, 

५. अब म चािू आर्थिक वर्ि २०७४/७५ को बजेट नीवत तथा कार्िक्रमहरूको 

संवक्षप्त समीक्षा गने अनुमवत चाहवछु ।  

६. चािू आर्थिक वर्ि व्यवतत हुनका िावग अब केही ददनहरू मात्र बाँकी रहकेा छन् 

। गत वर्ि मैिे र्सै गाउँसभामा बजेट पेश गदाि कूि २७ करोि ८२ िाख ८१ 

हजारको बजेट पेश गरेको वथएँ । सो रकम मध्र्े कूि चािू खचि ४ करोि १२ 

िाख ६७ हजार ५ सर् र पूँजीगत जम्मा खचि १० करोि ९१ िाख ४९ हजार 

५ सर् तथा सशति संघीर् खचितफि  जम्मा १२ करोि ७८ िाख ६४ हजार रहकेो 

वथर्ो ।  चािू आर्थिक वर्िको खचि संरचनामा आवतररक श्रोत प्रक्षेपर् कूि १ 

करोि १ िाख ५८ हजार रहकेोमा दोश्रो गाउँ सभाबाट आवतररक श्रोत पूरक 

अनुमान रू २० िाख रहकेो वथर्ो । पूरक अनुमान रू २० िाख रहतेापवन चािू 

आर्थिक वर्िको अवत्र् सम्ममा कूि २६ िाख आवतररक श्रोत संकिन हुने 

संशोवित अनुमान रहकेो छ । 

७. उवल्िवखत बमोवजमको खचि संरचनाबाट र्स आर्थिक वर्िको अवत्र् सम्ममा 

चािूतफि  कूि २ करोि ६२ िाख ६७ हजार ५ सर् खचि हुने संशोवित अनुमान 

छ । त्र्सैगरी पूँजीगत तफि  र्स आर्थिक वर्िको आर्ाढ मसावत सम्म कूि १० 

करोि १६ िाख ४९ हजार ५ सर् खचि भई चािू र पूँजीगत तफि बाट कूि जम्मा 

२ करोि २५ िाख खचि हुन बाँकी रहने संशोवित अनुमान छ । र्ो रकम 

स्थानीर् संवचत कोर्मा जम्मा गने प्रबवि वमिाएको छु । संघीर् सशति अनुदान 

तफि बाट कूि प्रस्ताववत रकम १२ करोि ७८ िाख ६४ हजार मध्र्े संघीर् 

मावमिा तथा सामावर् प्रशासन मवत्रािर्िे सशति अनुदानिाई संशोिन गरी 

कूि ११ करोि ३० िाख ४ हजार चािू आर्थिक वर्िका िावग पठाएको वथर्ो 

। सो संशोवित रकमबाट र्स आर्थिक वर्िको अवत्र् सम्ममा कूि १० करोि ८२ 

िाख ९१ हजार ७ सर् ६९ खचि भई जम्मा ४७ िाख १२ हजार २ सर् ३१ 

बचत हुने प्रारवम्भक अनुमान छ । सो बचत रकम नेपाि सरकारको सविसवञ्चत 

कोर्मा दावखिा गने प्रबवि वमिाएको छु । मावथ प्रस्तुत गररएको तथ्र्ाङ्कमा 

गररवसंग ववश्वेश्वर, एि.वज.सी.वि.पी, पवश्चम नेपाि खानेपानी तथा 

सरसफाई पररर्ोजनाको खचि संिग्न गररएको छैन । ती शीर्िकहरूमा प्राप्त रकम 



मध्र्े चािू आर्थिक वर्िमा खचि हुन नसकेको रकमहरू नेपाि सरकारको संघीर् 

सविसवञ्चत कोर्मा दावखिा गरी गाउँपाविकाको खातामा ती शीर्िकहरूमा 

रकम शूवर् वनाउने व्यवस्था वमिाएको छु ।  

८. चािू आर्थिक वर्ि र्ोजना वनमािर्को पवहिो वर्ि रहकेो, देश संघीर्तामा 

गएपवछ स्थानीर् सरकारिे बनाउनु पने पवहिो बजेट भएकािे र प्रदशे सरकार 

गठन नभईसकेको अवस्थामा बजेट वनमािर्मा केही अवर्ौिता रहन गएको 

वथर्ो । संघबाट प्राप्त हुने ववत्तीर् समानीकरर्को रकमबाट कुन कुन ववर्र् 

क्षेत्रमा बजेट वववनर्ोजन गने भनी प्रष्ट वनदशेन प्राप्त नहुदँा शुरुमा कृवर्, 

पशुसेवा, मवहिा तथा वािवाविका कार्ाििर् तफि का र्ोजनाहरू समेट्न 

सदकएन । दोश्रो गाउँ सभाबाट केही बजेट संशोिन गरी छुटेका ववर्र्क्षेत्रका 

िावग केही बजेट व्यवस्था वमिाइएको वथर्ो ।  

९. चािू आर्थिक वर्िको अविकांश बजेट पूवाििार ववकास तफि  नै वववनर्ोजन 

गररएको वथर्ो । जनताका प्रार्ः अपेक्षाहरू स्थानीर् सिक वनमािर्मा रहकेा 

हुनािे पवन ठूिो आकारको बजेट स्थानीर् सिक वनमािर्मा खचि भर्ो । 

पूवाििार ववकासका अिावा चािू आर्थिक वर्िमा कृवर्, सामावजक ववकास तफि  

मवहिा तथा वािवाविका कार्ाििर्का कार्िक्रम तथा ववपद ् व्यवस्थापन, 

संस्थागत ववकासका केही कार्िक्रमहरू कार्ािववर्नमा आएको समेत र्स 

गररमामर् गाउँ सभाको बैठकमा जानकारी गराउन चाहवछु ।  

१०. चािू आर्थिक वर्िमा वशक्षा, स्वास्थ्र् क्षेत्र तफि  सशति अनुदानबाट पर्ािप्त चािू 

प्रकृवतका कार्िक्रमहरू कार्ािववर्नमा आएका छन् । आकवममक/ पररवस्थवतजवर् 

भौवतक वनमािर् तथा प्रकोप व्यवस्थापन सम्बविमा समेत केही रकम खर्चिएको 

छ । मवहिा, वािवाविका, जेष्ठ नागररक, दवित समुदार् तथा ववपन्न वगिका 

नागररकको जीवनस्तरमा प्रभाव पाने खािका केही साना खािे आर्ोजनाहरू 

समेत कार्ािववर्न भए ।  

११. संस्थागत ववकास तफि  गाउँपाविका अवतगितका ववद्यािर्हरू, स्वास्थ्र् 

संस्थाहरू, आमा समूहहरू, गाउँपाविका अवतगितका विा कार्ाििर्हरूका 

िावग समेत केही कार्िक्रमहरू सञ्चािनमा ल्र्ाइर्ो । चािू आर्थिक वर्िको 

अनुभविे आगामी आर्थिक वर्िमा अझै प्रभावकारी कार्िक्रमहरू कार्ािववर्मा 



ल्र्ाउनको िावग गाउँ कार्िपाविका कार्ाििर् हरदम तत्पर र तर्ार रहकेो 

र्हाँहरूसँग वनवेदन गनि चाहवछु ।  

१२. समग्रमा, चािू आर्थिक वर्ि सवतोर्जनक रूपमै व्यवतत भएको मैिे अनुभव 

गरेको छु र आगामी आर्थिक वर्िमा अझै सघन रूपमा सेवाप्रवाह तथा ववकास 

वनमािर्का कार्िहरू अवघ बढाइनेछ । र्सतफि  सबै सरोकारवािाहरूको चासो 

र वचवता रहनेछ भन्नेमा पूर्ि अपेक्षा पवन विएको छु ।  

अध्र्क्ष महोदर्, 

१३. अब म आगामी आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को आर्थिक  नीवत, बजेट तथा 

कार्िक्रमतफि  सबैको ध्र्ान आकृष्ट गराउन चाहवछु ।  

१४. हामी सबैको ध्र्ान अब समदृ्ध नपेाि, सखुी नेपािी भन्ने जुन नारा नेपाि 

सरकारिे अघी सारेको छ, त्र्ही नारािाई पछ्याउँद ैववरुवा गाउँपाविकाको 

सवतुवित ववकास तफि  अगािी बढाउनुपने आवश्र्कता परेको छ । संघीर् 

सरकार र प्रदेश सरकारिे विएका समग्र नीवत, कार्िक्रमको अिावा आगामी ४ 

वर्िमा र्स गाउँपाविकािाई सबैिे अनुभूवत गनि सके्न खािको ववकास 

वनमािर्मा अवघ बढाउनुपने आजको आवश्र्कता रहकेो छ ।  

१५. अब म आगामी आर्थिक वर्िका िावग बजेट तथा कार्िक्रम तर्ार पादाि विइएका 

आिारहरूको संक्षेपमा जानकारी गराउन चाहवछु । आगामी आर्थिक वर्िको 

बजेट तथा कार्िक्रम तर्ार पादाि वनम्नानुसारका कानून/ नीवत तथा 

दस्ताबेजहरूको सहर्ोग विइएको छ ।  

a. नेपािको संवविान 

b. नेपाि सरकारको चािू वत्रबर्ीर् र्ोजना 

c. स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 

d. आर्थिक कार्िवविी ऐन, २०५५ 

e. साविजवनक खररद ऐन, २०६३ र वनर्माविी, २०६४ 

f. स्थानीर् तहको वार्र्िक र्ोजना, बजेट तजूिमा ददग्दशिन, २०६४ 

(पररमार्जित) 



g. संघीर् सरकारको आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को वार्र्िक नीवत तथा 

कार्िक्रम 

h. प्रदशे सरकारः प्रदशे नं. ४ को वार्र्िक नीवत तथा कार्िक्रम 

i. ववरुवा गाउँपाविकाको आर्थिक वर्ि ०७५/७६ को नीवत तथा कार्िक्रम 

j. नेपाि सरकारिे बेिा बेिा गरेका नीवतगत वनर्िर्हरू 

k. साविजवनक खचिमा वमतव्यर्ीता र प्रभावकाररता कार्म गने सम्बविी 

नीवतगत मागिदशिन, २०७५ 

l. दीगो ववकास िक्ष्र्हरू 

m. बजेट तजूिमा सम्बविी प्रचवित नेपाि कानूनका सावदर्भिक दफा तथा 

वनर्महरू ।  

१६. आगामी आर्थिक वर्िको बजेट तथा कार्िक्रम तजूिमा सम्बविी कार्िहरू 

वस्तीस्तरबाट शुरू गरी विा कार्ाििर्, ववर्र्गत सवमवत, र्ोजना तथा 

कार्िक्रम तजूिमा सवमवतमा छिफि गरी गाउँ कार्िपाविकामा छिफिको 

प्रबवि वमिाई गाउँ कार्िपाविकाको वसफाररसिे आजको र्स गाउँसभामा पेश 

गरेको बेहोरा समेत सबै गाउँ सभाका सदस्र्हरूिाई जानकारी गराउन 

चाहवछु ।  

१७. आगामी आर्थिक वर्िमा थुप्रै र्ोजनाहरू संघ र प्रदेशको सहकार्िमा सम्पन्न 

हुनेछन् । त्र्स्ता ठूिा खािका र्ोजनाहरूमा संघ/ प्रदशे तथा स्थानीर् तहको 

िागत साझेदारी रहने छ । िागत साझेदारीका आर्ोजनाहरू सम्पन्न गनिका 

िावग छुटै्ट समपूरक कोर्मा रू १ करोि बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।  

१८. गाउँपाविकाको र्ोजना वनमािर् प्रकृर्ािाई ववकेवरीत तथा विाहरूिाई समेत 

ववकास र्ोजनाहरू छनौट गनि स्वार्त्तता वमिोस भवठानेर प्रत्र्ेक विािाई रू. 

४० िाखका दरिे आर्ोजना तथा कार्िक्रम छनौट गने व्यवस्था वमिाईएको छ 

। ती आर्ोजना तथा कार्िक्रमहरूको िावग कूि ३ करोि २० िाख बजेटको 

प्रस्ताव गरेको छु । प्रत्र्ेक विािाई उपिब्ि भएको श्रोत सुवनवश्चतताबाट प्राप्त 

आर्ोजनािाई हुबहू र्ोजना पुवस्तकामा प्रस्ताव गरेको छु  ।  

१९. ववरुवा गाउँपाविकाको समग्र ववकासका िावग कृवर् र पर्िटन क्षेत्रको ववकास 

नै पवहिो सति हो । त्र्सैिे कृवर् क्षेत्रको प्रवद्धिन तथा परम्परागत कृवर् 



प्रर्ािीमा आिुवनक प्रववविको प्रर्ोग गरी कृवर् क्षेत्रको ववकासमा टेवा पु-

र्ाउने कार्िक्रमहरू िागू गने प्रस्ताव गरेको  छु । विा स्तरबाट श्रोत 

सुवनवश्चतता भएका कार्िक्रमहरूिाई र्थावत प्रस्ताव गरी कृवर् तथा पशु 

ववकास कार्िक्रमको िावग थप ५६ िाख बजेट प्रस्ताव गरेको छु । र्सबाट एक 

विा एक नमूना कृवर् कार्िक्रम िागू गराइनेछ । उपाध्र्क्ष मवहिा उद्यमशीि 

कृवर् कार्िक्रमका िावग १६ िाख बजेटको प्रववि वमिाएको छु । त्र्स्तै नगद 

िागत साझेदारीमा आिाररत कृवर् कार्िक्रमका िावग छुटै्ट २५ िाखको प्रस्ताव 

गररएको छ । र्ुवा आर् आजिन कृवर् कार्िक्रमका िावग थप १० िाख बजेट 

प्रस्ताव गरेको छु ।  

२०. ववरुवा गाउँपाविकामा पर्िटक आगमनिाई प्रवद्धिन गनि ववशेर् कार्िक्रमको 

प्रस्ताव गरेकोछु । पर्िटकीर् क्षेत्र तथा होमस्टे पूवाििार वनमािर्को िावग रू. 

१० िाख बजेटको प्रस्ताव गररएको छ । र्ो वर्ि विा नं. ७ र ८ मा र्ो कार्िक्रम 

िागू गररनेछ । आउँदा वर्िहरूमा क्रमैसंग अवर् विाहरूमा पवन सम्भाव्यता 

अध्र्र्न गरी कार्िक्रम अघी बढाइनेछ । विा नं. ७ को अवतमहत्वपूर्ि, र्स 

गाउँपाविकाको िार्मिक आस्थाको िरोहर मनकामना मववदर जाने बाटोमा 

ससंिी वनमािर् गनि रू. १० िाख बजेट वववनर्ोजन गररएको छ । वमनाहाम गुफा 

पदमागिका िावग बजेटको व्यवस्था गररएको छ । 

२१. ववरुवा गाउँपाविकाको बहुपक्षीर् गुरूर्ोजना वनमािर्का िावग १० िाख 

वजेटको व्यवस्था वमिाइएको छ ।  

२२. गाउँपाविका वववभन्न कार्ाििर्हरूका िावग आवश्र्क भौवतक वनमािर् गनिका 

िावग जग्गा व्यवस्थापन कार्ििाई सहर्ोग पुगोस भन्नािे बजेटको व्यवस्था 

वमिाईएको छ ।  

२३. गाउँपाविका अवतगितका ववद्यािर्हरूको शैवक्षक गुर्स्तर सुिार गनिको िावग 

आवश्र्क बजेटको व्यवस्था वमिाइएको छ । चािू आर्थिक वर्िमा सबै 

माध्र्वमक ववद्यािर्हरूमा ववदू्यतीर् हाजीरी मेसीन जिान गररएकोमा 

आगामी आर्थिक वर्िमा थप आिारभूत ववद्यािर् तथा स्वास्थ्र् संस्था र सबै 

विा कार्ाििर्हरूमा ववदू्यतीर् हाजीरी प्रर्ािीको जिान गररनेछ । र्सका 

िावग आवश्र्क बजेटको प्रबवि वमिाएको छु । स्वास्थ्र् संस्थामा और्िी तथा 



उपकरर्को अभाव नहोस भन्नािे सशति बाहके थप १० िाख बजेट व्यवस्था 

वमिाइएको छ । गाउँपाविका वभत्रका पूवि प्राथवमक तहका कक्षाहरू थप 

व्यववस्थत बनाउन रू १० िाख बजेटको व्यवस्था वमिाइएको छ ।  

२४. अध्र्क्ष कप खेिकूद प्रवतर्ोवगताका िावग र्स वर्ि पवन रू १० िाख बजेटको 

प्रववि वमिाइएको छ ।  

२५. ववरुवा गाउँपाविकाको ववदू्यत व्यवस्थापनमा सहर्ोग गनिको िावग रू १० 

िाखको बजेट व्यवस्थापन गररएको छ ।  

२६. प्रकोप व्यवस्थापनको िावग रू १० िाख र आकवममक पररवस्थवतजवर् भौवतक 

वनमािर्को िावग रू १० िाख गरी कूि २० िाख बजेटको व्यवस्था वमिाइएको 

छ । प्रकोप व्यवस्थापन तथा आकवममक पररवस्थवतजवर् भौवतक वनमािर्मा 

आगामी आर्थिक वर्िदेवख वनदेवशका तर्ार गरी व्यवस्थापकीर् कार्ििाई सुदढृ 

र प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

२७. पूवाििार वनमािर्तफि  गाउँपाविकाको केवर दखेी विा कार्ाििर्हरू जोड्ने 

स्थानीर् सिकमा र्ो वर्ि पवन आवश्र्क बजेट व्यवस्था गररएको छ । भञ्ज्र्ाङ 

बाहू ँववरूवा सिक खण्िको िीपीआर वनमािर्को िावग रू १० िाख र सिक 

वनमािर्को िावग रू ५० िाख बजेट वववनर्ोजन गररएको छ । ओरष्ट ेखत्रीगाउँ 

सराङ्से सीरूखेत सिकखण्िको िावग रू १० िाख बजेटको व्यवस्था 

वमिाएको छु ।  विा नं ४ मा वनमािर्ाविन मनमोहन स्मृवत वृद्धाश्रमको िावग 

रू १५ िाख बजेट प्रस्ताव गररएको छ । बेिघारी मेथाभुरूङ सपाउँद ेकुमेरूदङु 

ग्रामीर् सिकको िावग कुि १७ िाख बजेटको प्रववि गररएको छ । ज्र्ाग्दी 

करीिोरको वचन्नेबास खण्ििाई रु ५ िाख र दकचनाश खण्ििाई रू १० िाख 

बजेटको प्रस्ताव गररएको छ ।  

२८. कटहरेमा गाउँपाविकाको कार्ाििर् सञ्चािनका िावग आवश्र्क भौवतक वनमािर् 

र ममित संभार गनिका िावग रू ४० िाख बजेट प्रस्ताववत रहकेो छ । सबै विा 

कार्ाििर्हरुमा एकीकृत सम्पवत्त करको संकिन गनि सफ्टवेर्र जिान गनिको 

िावग रू २ िाखको दरिे कुि १६ िाख वजेट प्रस्ताव गरेको छु । आउँदो आर्थिक 



वर्िबाट बैज्ञावनक कर प्रर्ािी एकीकृत सम्पवत्त कर िागू हुनेछ र सो कार्िका 

िावग सबै ववरूवाबासीको साथ र सहर्ोगको िावग समेत अवपि गदिछु ।  

२९. विा नं ८ मा रहकेो मेथाभुरूङ मा.वव. िाई प्राववविक वशक्षािर् सञ्चािनाथि 

र्सै वर्ि सञ्चावित महार्ज्ञमा गाउँपाविका तफि बाट कबूि गरेको रू १० िाख 

रकम आगामी आर्थिक वर्िमा सोझै अनुदान ददने प्रववि वमिाइएको छ । सोही 

विामा रहकेो पुमपमदन खेिमैदानिाई रू १० िाख बजेट प्रस्ताव गरेको छु  ।  

३०. आगामी आर्थिक वर्िका िावग प्रस्ताववत विा स्तरीर् तथा गाउँपाविका स्तरीर् 

आर्ोजना तथा कार्िक्रमहरूिाई छुट्टाछुटै्ट अनुसूचीमा प्रस्तुत गरेको छु । ववस्तृत 

वववरर् अनुसूचीहरूबाट विन सदकनेछ ।  

अध्र्क्ष महोदर् तथा सम्पूर्ि गाउँसभाका सदस्र्हरू तथा कमिचारी वमत्रहरू 

३१. अब म आगामी आर्थिक वर्िका िावग प्रस्ताववत खचि संरचना प्रस्तुत गनि 

चाहवछु ।  आगामी आर्थिक वर्िका िावग कूि बजेट रू ३० करोि २३ िाख 

प्रस्ताव गररएको छ ।  कूि बजेटमध्र्े चािू खचि तफि  रू ४ करोि ९८ िाख , 

पूँजीगत खचि रू. १२ करोि १० िाख र सशति संघीर् अनुदान तफि को खचि रू 

१३ करोि १५ िाख प्रस्ताव गररएको छ ।  

३२. प्रस्ताववत खचि संरचनामा आगामी आर्थिक वर्िका िावग आवतररक श्रोत कूि 

८६ िाख ८० हजार अनुमान गररएको छ । त्र्स्तै संघीर् ववत्तीर् समानीकरर् 

रू. ७ करोि २९ िाख, प्रदशे ववत्तीर् समानीकरर् रू १ करोि १३ िाख ३५ 

हजार, संघीर् राजस्व वाँिफाँिबाट प्राप्त हुने अनुमावनत रकम रू. ५ करोि ४ 

िाख ५८ हजार, प्रदेश सवारी सािन कर वाँिफाँि रू. १९ िाख ४६ हजार र 

संघीर् सशति अनुदानतफि बाट प्राप्त हुने बजेट रकम रू. १३ करोि १५ िाख 

रहकेो छ ।  

३३. र्सरी आगामी आर्थिक वर्िका िावग कूि आर् तफि  रू. २७ करोि ६८ िाख १९ 

हजार र कूि खचि तफि  रू. ३० करोि २३ िाख प्रस्ताववत खचि संरचना हुदँा कूि 

रू. २ करोि ५४ िाख ८१ हजार बजेट वर्ून हुन आउँछ । उक्त वर्ून हुन आउन े

रकम चािू आर्थिक वर्िको चािू खचि बजेट बचत हुने अनुमावनत रकम रू. १ 

करोि ५० िाख, चािू आर्थिक वर्िको पूँजीगत रकमबाट बचत अनुमान रू ७५ 

िाख हुदँा अझै रू २९ िाख ८१ हजार वर्ून बजेट हुन आउँछ । उक्त २९ िाख 



८१ हजारको वर्ून बजेट पूर्ति आगामी आर्थिक वर्िमा आवतररक श्रृर्को 

सहार्तािे गररनेछ । आवतररक श्रृर् तफि बाट कार्ािववर्न हुने र्ोजना तथा 

कार्िक्रमहरू सबै उत्पादनमूिक क्षेत्रसँग सम्बववित हुने व्यवस्था वमिाएको छु । 

विागत रूपमा वववनर्ोजन भएको बजेटको पूर्ि रूप अनुसूचीहरूमा प्रस्तुत 

गरेको छु । ववस्तृत वववरर् अनुसूचीहरूबाट विनुहोिा ।  

३४. आगामी वर्िका िावग गाउँपाविकािे िगाएको करका दरहरू तथा अनुमावनत 

आवतररक श्रोतको वववरर् संिग्न  आर्थिक वविेर्क, २०७५ र्स सभामा पेश 

गरेको छु । सो आर्थिक वविेर्कको पूर्ि पाठ गाउँ सभाका सदस्र्ज्र्ूहरूिाई 

उपिब्ि गराइएको छ । आर्थिक वविेर्कको साथसाथै आगामी वर्िमा स्थानीर् 

सवञ्चत कोर्बाट खचि गने अनुमवत विनका िावग वववनर्ोजन वविेर्क, २०७५ 

समेत र्सै सभाको बैठकमा पेश गरेको छु । र्ी वविेर्कहरू मावथको छिफि 

आगामी वैठकमा गराउने प्रववि वमिाइएको छ ।  

३५. संघीर् सशति अनुदान तफि बाट कार्ािववर्न हुने वशक्षा, स्वास्थ्र्, वन वातावरर्, 

मवहिा वािवाविका, पवश्चम नेपाि खानेपानी तथा सरसफाई पररर्ोजना 

तफि का आर्ोजनाहरू, गरीबसंग ववश्वेश्वर कार्िक्रम समेत अवर् कार्िक्रमहरूको 

ववस्तृत सूची र्सै बजेट बक्तव्यसाथ संिग्न गरेको छु । ववस्तृत वववरर् वतनै 

अनुसूचीहरूबाट ग्रहर् गनुिहोिा ।  

३६. बजेट नीवत, र्ोजना तथा कार्िक्रमहरूको वनमािर्िे मात्र ववकास व्यवस्थापनिे 

मूति रूप विन सक्दनै । ववकास व्यवस्थापन त बजेट, नीवत, र्ोजना तथा 

कार्िक्रमहरूको कार्ािववर्नमा भर पदिछ । त्र्सैिे वववनर्ोवजत र्ोजना तथा 

कार्िक्रमहरूको सफि कार्ािववर्नमा सबै सरोकारवािहरूको पूर्िरुपेर् साथ 

सहर्ोग जरूरी पदिछ ।  

३७. र्स गाउँपाविकाको ववकास वनमािर्को कार्िमा सबै पक्षबाट वस्तुगत, पारदशी 

र तटस्थ भूवमका वनवािह गनि सकेमा र्स गाउँपाविकािे केही समर्मा नै उन्नवत 

र प्रगवतको फड्को मानिसके्न बेहोरा अवगत गराउन चाहवछु ।  

३८. अवत्र्मा, आगामी आर्थिक वर्िको बजेट तथा कार्िक्रम वनमािर्का िावग सुझाव 

तथा  सहर्ोग पु-र्ाउनु हुने गाउँपाविकाका श्रदर् अध्र्क्ष ज्र्ू,  सबै वनवािवचत 

जनप्रवतवनिीज्र्ूहरू, राजनीवतक दिहरूका वजम्मेवार पदाविकारीहरू, 

ववर्र्गत सवमवत िगार्त अवर् सवमवतका सदस्र्ज्र्ूहरू, गाउँ कार्िपाविकाका 



सबै साथीहरूिाई आभार प्रकट गद ै बजेट वनमािर्को प्राववविक पाटो 

व्यस्थापनमा सहर्ोग गनुिहुने प्रमुख प्रशासकीर् अविकृत िगार्त संिग्न सबै 

कमिचारी वमत्रहरूमा हार्दिक िवर्वाद व्यक्त गद ैमेरो भनाई र्ही अवत्र् गने 

अनुमवत चाहवछु । िवर्वाद ।  

 

 

दवेीकूमारी थापा 

उपाध्र्क्ष तथा सरं्ोजक 

ववरूवा गाउँपाविकाको बजेट  तथा कार्िक्रम तजूिमा 

सवमवत 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विरुिा गाउँ कार्यपाविकाको कार्ायिर् 
विरुिा बजार, स्याङ्जा 
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