
त्रिपुरासुन्दरी गा.पा. को उपाध्यक्ष 

देवी कुमारी पाणे्ड (वुर्ााकोटी) जू्य बाट 

आ.व. २०७८।०७९ को नव ौं गाउँसभा मा प्रसु्तत गररएको वजेट वक्तव्य 

२०७८|०३|१० 

 

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको सम्मात्रित िव ौं गाउँसभाका आदरत्रिय सभाध्यक्ष जू्य, 

प्रमुख अत्रतत्रि जू्य, त्रवशेष अत्रतत्रि जू्यहरु, अत्रतत्रि जू्यहरु, वार्ड अध्यक्ष िगायत 

समू्पिड जिप्रत्रतत्रित्रिहरु, त्रवत्रभन्न राजत्रित्रतक दिका प्रमुख तिा प्रत्रतत्रित्रिजू्यहरु, प्रमुख 

प्रशासकीय अत्रिकृत िगायत समू्पिड कमडचारी सािीहरु सामात्रजक सौंघ सौंस्िा प्रमुख 

तिा प्रत्रतत्रित्रि जू्यहरु, पिकार तिा सञ्चारकमी त्रमिहरु, सुरक्षाकमी त्रमिहरु तिा 

आमन्त्रित समू्पिड व्यन्त्रित्वहरुमा आजको यो सम्मात्रित िव ौं गाउँसभामा हात्रदडक 

िमस्कार गदडछु ।  
 

 आज हामी यस गा.पा. को िव ौं गाउँसभामा उपन्त्रस्ित भई िोकतान्त्रिक मूल्य 

र मान्यता अिूरुप कायडक्रम प्रसु्तत गरररहेका छ  । सम्मात्रित गाउँसभामा वजेट प्रसु्तत 

गिड पाउदा खुशी साि ग रवशािी ठािेको छु । सवडप्रिम िेपािी जितािे िेपािको 

इत्रतहासमा राज्यको फरक फरक व्यवस्िा पररवतडिको िात्रग त्रवत्रभन्न आन्दोिि जि 

आन्दोििमा भाग त्रिई अत्रहिेसम्म स्िात्रपत भएको िोकतान्त्रिक व्यवस्िासम्म आइपुग्दा 

आफ्िे जीविदाि गिुड हुिे ज्ञात अज्ञात शत्रहदहरु प्रत्रत भावपूिड श्रदाञ्जिी अपडि गदै 

घाइते अपाङगता, वेपत्ता हुिुभएका समू्पिड व्यन्त्रित्वहरुमा सम्माि प्रकट गदै 

उहाँहरुको पररवारजिहरुका साि रत्रह काम गिे वाचा प्रकट गदडछु ।सािै covid-19 

कारि त्रवरामी भैरहिु भएका िागररकहरुिाई त्रशघ्र स्वास्थ्य िाभको कामिा गदै मृतु्य 

हुिेहरुमा भावपूिड श्रद्धाञ्जिी अपडि गदडछु ।   
 

१) िेपाि स्वात्रिि सावडभ मसत्ता सम्पन्न भ गोत्रिक अखण्डता, रात्ररि य एकता सम्पन्न 

मुिुक हो । हाम्रो वतडमाि अझै जत्रटि र चुि तीपूिड रहेता पत्रि त्रवगत ग रवपूिड छ र 

हाम्रो भत्रवष्य उज्वि र सम्भाविा युि छ । फरक समयमा िेपािी जितािे गरेका 

वत्रिदािी पूिड जिआन्दोिि मिेस आन्दोिि, जियुद्धिगायतका पररवतडिकारी 

आन्दोिि वाट िेपािको सौंत्रविाि २०७२ घोषिा भई जितािे सौंवैिात्रिक रुपमा 

पररवतडिको अिुभुत्रत गरररहेका छि् । सौंत्रविािको न्त्रस्वकायडता गदै कायडन्वयिको 

चरिमा यो जत्रटि र चुि तीपूिाड पत्रि छ तर यसिाई अवसरको रुपमा त्रिई अत्रघ 

बढेको छु र अझै अगात्रर् बढ्िे प्रत्रतवद्धता जाहेर गदडछु ।  
 

२) स्िािीय तहको त्रिवाडचि पश्चात स्िात्रिय सरकार त्रवकास त्रिमाडिमा प्रते्यक जिता 

आफै सौंिग्न हुिे वातावरि छ । यो समयिाई आत्रिडक सामात्रजक रुपान्तरिको 

अवसरको रुपमा उपयोग र जिचाहािा पुरा गिे अवको हाम्रो वाटो त्रतव्र आत्रिडक 

त्रवकास गिुड हो । राजिीत्रतक प्रिािी प्रत्रत जितािे भरोसा वढाउदै िोकतिको 

आिारस्तम्भको रुपमा रहेको स्िािीय तहिाई वत्रियो विाउिु सौंस्िागत गिुड 

िोकतििाई वत्रियो विाउिु हो ।  
 



३) िेपािको सौंत्रविािको व्यवस्िा गरे अिुसार तीि तहका सरकारहरु मधे्य जिताको 

आफ्िो झ्याि ढोका आँगि र सर्कमा जत्रत वेिा पत्रि देख्ि वोल्ि छुि र आफ्िा 

त्रवत्रवि समस्या, सुझाव र समािािका उपाएहरु वताउि सके्न सरकार हो ।र यस्ता 

जिसेवामुिक तिा समू्पिड त्रवकास त्रिमाडिको काममा हामी त्रिरन्तर िात्रग रहेका छ ौं । 

िेपािको चुिावी वषडहरुको त्रहसाविे यो 2078/79 सािको वजेट त्रित्रत तिा कायडक्रम 

हाम्रो यो कायडकािको अन्त्रन्तम वजेट हो । यहाँसम्म आईपुग्दा हामीिे िेरै त्रवकास 

त्रिमाडिको कायडहरुमा अगात्रर् वढी रहेका छ ौं । यसमा आएका राम्रा सुिार गिुडपिे 

पक्षिाई जत्रहिे पत्रि आम त्रिपुरासुन्दरी वासी आदरत्रिय िागररकहरुसँग सहकायड गरी 

अत्रघ बढ्िे वाचा व्यि गदडछु । त्रवकासका अवसरहरुिाई भरपुर सदुपयोग गदै 

चुि तीहरुिाई समािाि गरी त्रचदै जािे वाचा गदडछु । 

४) त्रवश्वव्यापी रुपमा फैत्रिएको covid-19 को महामारी र अत्रहिे सम्म आईपुग्दा 

िकर्ाउि, तिा िकर्ाउिको समयमा गा.पा. िे चािेका कदमहरु िागररक 

आगमिमा सहजीकरि, राहात त्रवतरि, क्वारेन्टाइि, आइसोिेसि तिा िागररकको 

घर, टोि, वार्ड र phc मा त्रदि पिे स्वास्थ्य सेवा प्रात्रवत्रिक स्वास्थ्यकमी जिशन्त्रििे 

भ्याएसम्म सेवा पुयाडएको र अझै िप सेवाहरु महामारी त्रियििको िात्रग पत्रहिो 

प्राित्रमकताको साि िागे्न प्रत्रतवद्धता गदडछु । covid-19 का कारि अत्रघल्लो आ.व. र 

यस आ.व. मा केत्रह त्रवकास त्रिमाडिको कायडहरुमा असर तिा त्रढिासुस्ती भएता पत्रि 

त्रय कायडहरुिाई त्रिरन्तरता त्रदई पुरा गिे त्रतर िागे्न छ ौं । ठेक्कामाफड त काम गररएका 

गा.पा. को ठूिा ग रवका आयोजिाहरुिाई गुिस्तर मापि गरी पूिड गिड उनु्मख 

हुिेछ ौं । 

 

 
 
 
 
 
 

सभाका सभाध्यक्ष महोदय 
म यस आ.व. २०७8।०७9 को वजेटको साि सोच, र्क्ष्य, उदे्दश्य र 

प्राथत्रमकताहरु िाई त्रिम्न अिुसार प्रसु्तत गिड चाहन्छु ।  

सोच :- "कृत्रि, जर्स्रोत, पयाटन र पूवााधार, समृ्वद्ध समाज 

त्रिपुरासुन्दरीको आधार" भने्न िारािाई साक्षात्कार गदै व्यावसात्रयक कृत्रष तिा 

रोजगारीमा वृन्त्रद्ध गदै आम िागररकको आत्रिडक जीविस्तरमा वृन्त्रद्ध गिे ।  

र्क्ष्य (Goals) :- 
 गाउँपात्रिकाको समग्र त्रवकासिाई दुरदृत्रर सत्रहतको आत्रिडक वृन्त्रद्ध गदै सामात्रजक 

न्याय सत्रहतको आत्रिडक वृन्त्रद्ध गदै जिताको आय रोजगारी र जीविस्तरमा वृन्त्रद्ध गदै 



ित्रगिे छ ।वात्रषडक वजेट तिा आवत्रिक त्रिमाडि गरी उि कायडक्रमहरुिे सामात्रजक 

तिा वातावरत्रिय त्रवकासमा योगदाि पुयाडउदै उच्च ित्रतजा हात्रसि गररिे छ ।  

उदे्दश्य (Objectives) :- 
क)  िेपािको सौंत्रविाि २०७२ र स्िात्रिय सरकार सौंचािि ऐि २०७४ िे त्रदएको    

 त्रजमे्मवारी र कतडव्य पूरा गिे ।  

ख)  जिस्वास्थ्यको दृत्ररिे स्वास्थ्य पयाडवरमैिी भ त्रतक पूवाडिार त्रिमाडि गरी प्राकृत्रतक 

 स्रोत र मािव स्रोतिाई उच्चतम प्रयोग गदै त्रवश्वव्यापी महामारीको रुपमा 

फैत्रिएको  कोत्रभर्-19 िाई त्रियििको िात्रग उपिन्त्रिमुिक रुपबाट अगार्ी 

बत्रढिेछ ।  

ग)  कृत्रष पशुपािि एवौं सािा र मझ िा उद्यम व्यावसायिाई वढावा त्रदइिे छ ।  

घ) प्रशासििाई पारदशी त्रजमे्मवारी र जवाफदेही विाउिे ।  

ङ) राज्य र गा.पा. वाट प्रदाि गररिे सेवा सुत्रविा आम िागररकको सहज पहँुच 

 अत्रभवृन्त्रद्ध गरी भ त्रतक, आत्रिडक सामात्रजक र साौंसृ्कत्रतक रुपान्तरि गदै ित्रगिे 

छ ।  

च) उत्पादिशीि, रोजगार उनु्मख न्यायपूिड त्रवतरिको माध्यमवाट आत्रिडक वृन्त्रद्ध 

हाँत्रसि  गरी गररवी र वेरोजगारी घटाउदै ित्रगिे छ ।  

छ) आत्रिडक त्रवकासमा त्रतव्रता त्रदिु समपुरक अिुदाि, त्रवशेष अिुदाि, साझेदारी 

कायडक्रम  र गा.पा. ग रवका आयोजिाहरुिाई प्राित्रमकताको आिारमा अत्रघ 

वढाउँदै जािे ।  

ज) जेष्ठ िागररक, मत्रहिा, दत्रित, आत्रदवासी, जिजाती, शारीररक अपाङ्गता 

भएका  व्यन्त्रिहरु, त्रपछर्ा वगड तिा के्षिगत त्रवकासमा जोर् त्रददै समावेशी तिा 

त्रदगो  त्रवकास अविारिािाई कायाडन्वयि गररिेछ ।  
 

वजेटरे् त्रर्एको मात्रथका उदे्दश्यहरु हाँत्रसर् गना त्रनम्नानुसारको कायाक्रमर्ाई 

प्राथत्रमकतामा राखेको छु ।  
 

प्राथत्रमकताहरु :- 
क) त्रदगो वातावरिमैिी भ त्रतक पूवाडिार त्रिमाडि गिे   

ख) आिारभूत त्रशक्षा, स्वास्थ्य, खा.पा. तिा सरसफाईमा पहँुच वृन्त्रद्ध गदै जािे ।  

ग) सौंक्रमिकारी महामारी COVID-19  को त्रियिि र उपचारिाई प्राित्रमकताका 

साि  काम गिड त्रवशेष पहि कदमी गररिेछ ।   

घ) कृत्रष घरेिु सािा उद्यम व्यवसायी, पशुपािकिाई व्यवसायीकरि गरी आत्रिडक 

 त्रवकासमा स्रोत र श्रमको उच्चतम प्रयोग गदै स्वरोजगार त्रसजडिा गररिे छ ।  

ङ) स्िािीय उत्पादि र उत्पादकत्विाई वृन्त्रद्ध गिे, प्रभावकारी सेवा सुत्रविा प्रवाहको 

 सुत्रित्रश्चतता गिे । 

च) िैंत्रङ्गक तिा सामात्रजक समावेशीकरििाई सौंत्रविािको ममडअिुसार कायाडन्वयि गदै 

 ित्रगिेछ ।  

छ) सूचिा तिा प्रत्रवत्रििाई प्रभावकारी र सेवामा आिाररत बिाइिे छ ।  

ज) सदाचार र सुशासििाई प्रभावकारी गदै ित्रगिे छ ।  



ञ) त्रवपद व्यवस्िापि उद्धार, राहत र पुिस्िापिा गररदै ित्रगिे छ । 
 

आयोजना छन टको प्राथात्रमकी करणर्ाई उपर्ब्धिमुर्क 

बनाउनका र्ात्रग त्रनम्नानुसारको त्रवत्रित्रिकृत के्षिर्ाई पत्रहचानमा 

राखेको छु  ।  
 

क) ग्रात्रमि के्षिको आत्रिडक त्रवकास र गररवी त्रिवारििाई प्रत्यक्ष योगदाि त्रदिे ।  

ख) त्रशक्षा, स्वास्थ्य (कोत्रभर्-19 समेत), खा.पा. सरसफाई र त्रसौंचाईमा िगािी 

गिे । 

ग) उत्पादिमुखी त्रदगो रोजगारी त्रदिे । 

घ) ठूिा क्रमागत वजेटहरुको हकमा (आवत्रिक योजिा) वत्रढमा ३ वषडमा प्रत्रतफि 

 त्रदिे ।  

ङ) राजस्व पररचािि र आन्तररक आयवृन्त्रद्धमा त्रदगो योगदाि त्रदिे ।  

च) सेवा प्रवाह सौंस्िागत त्रवकास सुशासिमा योगदाि त्रदिे ।  

छ) स्िात्रिय स्रोत र सािि प्रत्रवत्रिमा आिाररत भई जि-सहभात्रगतामा वृन्त्रद्ध गिे । 

ज) िैत्रङ्गक समािता, सामात्रजक समावेशीकरि, सामात्रजक सद्भाव तिा भाइचारामा 

वृन्त्रद्ध  गिे ।  
 

झ) त्रदगो त्रवकास वातावरि सौंरक्षि र त्रवपद् व्यवस्िापिमा सहयोग गिे ।  
  

ञ) स्िाि त्रवशेषको साौंसृ्कत्रतक पत्रहचाि एवौं प्रवडद्धि गिे ।  

ट) सूचिा प्रत्रवत्रििाई व्यवन्त्रस्ित गदै अत्रिकतम कायाडन्वयि गररिे छ ।  

ठ) गा.पा. तिा वार्डहरुबाट हुिे सेवा प्रवाहहरुिाई गुिस्तररय चुस्त एवम् सहज 

 बिाउिे । 

र्) गा.पा. को समग्र त्रवकासको िात्रग सरकारी, सहकारी, गैर सरकारी, तिा 

त्रिजी सौंघ  सौंस्िाहरुसँग सहकायड गदै अगात्रर् बढ्िे ।  
  



आ.व. 2077/78 को चािु तिा पँुजीगत शीषडकमा रहेका अत्रहिेसम्को खचडको 

प्रत्रतशत त्रिम्न अिुसार रहेको छ ।  

िीिाक वजेट खचा  खचा प्रत्रतित कैत्रियत 

चािु 36 करोर् 8 

िाख 15 हजार 

1रुपैया 

22 करोर् 22 

िाख 92 हजार 

3 सय 16 

रुपैया  

61.61  

पँुजी 28 करोर् 66 

िाख 4 हजार 

4 सय 50 

रुपैया 

11 करोर् 15 

िाख 77 हजार 

3 सय 47 

रुपैया 

38.93 ठेक्का सत्रहत 

(ठेक्का बाहेक 77.9 

%) 

 
  

गाउँसभाका सभाअध्यक्षजू्य,प्रमुख अतितिजू्य , अतितिजू्यहरु 

,गाउँसभा सदस्यजू्यहरु, कममचारीजू्यहरु ििा उपश्थिि समू्पर्म 

महानुभावहरु ! 

अव म यस आगामी आ.व ०७८/०७९ को सङ्घीय सरकार ,प्रदेश 

सरकारबाट प्राप्त तवत्तीय समानीकरर् ,सशिम अनुदान, तबशेष 

अनुदान ,समपुरक अनुदान,  राजश्व बाांडफाांड प्राप्त रकम सािै 

अनुमातनि आन्तररक राजश्व र गि बषमको मौज्दाि रकमका 

आधारमा समग्र बजेट गररमामय सभासमक्ष प्रसु्ति गनम चाहन्छु | 

तशषमक  तवत्तीय 

समानीकर

र्  

शसिम 

अनुदा

न  

तबशेष 

अनुदा

न  

समपुर

क 

अनुदान  

राजश्व 

बाँडफा

ड 

जम्मा  

सांघीय 

सरकार  

१३ करोड ७०  

लाख  

२२ 

करोड 

६३ लाख  

१ करोड 

६७ 

लाख 

२ करोड 

८ लाख 

६ करोड 

७७ लाख 

६७ हजार  

४६ करोड 

८५ लाख 

६७ हजार 

प्रदेश 

सरकारबा

ट प्राप्त  

१ करोड १८ 

लाख ३० 

हजार  

१ करोड 

८३ लाख 

९ हजार  

- १ करोड 

७१ लाख 

१८ हजार  

१ करोड 

५६ लाख 

४२ हजार 

८ सय ७५ 

६ करोड 

२८ लाख 

९९ हजार 

८ सय ७५ 

आन्तररक 

राजश्व  

- - - - - २ करोड ३ 

लाख 

(अनुमातन

ि ) 



जम्मा  १४ करोड ८८ 

लाख ३० 

हजार  

२३ 

करोड 

४६ लाख 

९ हजार  

१ करोड 

६७ 

लाख 

३ करोड 

७९ लाख 

१८ हजार 

८ करोड 

३४ लाख 

९ हजार ८ 

सय ७५ 

 रुपयाँ  

५५करोड 

१७ लाख 

६६ हजार 

८ सय ७५ 

 रुपयाँ  

गि वषमको बाँकी मौज्दाि  ६ करोड 

१५ लाख 

जिल्ला समन्वय सजमजिबाट प्राप्त समपुरक अनुदान  २ करोड  

  

कुल जम्मा  ६३ करोड 

३२ लाख 

६६ 

हिार आठ 

सय 

पचहत्तर  

रुपयााँ  
 

चालु िफम  कुल बजेट ;रु.३६००६६(रु.हजारमा) ,पँुजीगि िफम  कुल 

बजेट  रु.;२७३२००(रु.हजारमा )| 

यसका अलवा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारको रािोतकिाब र 

तवतभन्न के्षत्रगि रुपमा प्राप्त हुने क्रमागि बजेटहरुलाई यसमा 

समाबेश गररएको छैन| 

 
  



सम्माित्रिय िव ौं गाउँसभामा आ.व. 2078/079 को वजेट आय, व्याय, राजस्व 

अिुमाि, अिुदाि प्रान्त्रि, व्याय अिुमाि त्रवत्रत्तय व्यवस्िापिको अिुमाि कायडके्षिगत 

व्याय अिुमाि वात्रषडक त्रवकास कायडक्रम शसतड अिुदािको कायडक्रम, समपुरक 

अिुदािको कायडक्रम अिुसुचीहरुमा उले्लख गरेको छु ।  
 

सभाध्यक्ष महोदय, िगायत समू्पिड महािुभावहरु अत्रहिे त्रवश्वव्यापी रुपमा फैत्रिएको 

COVID-19 को पत्रहिो तिा दोस्रो भेररयन्ट सौंक्रमिको अवस्िामा मैिे गा.पा. को 

समग्र        त्रवकासमा सवैको साि सहयोग अपेक्षा गरेको छु । वजेट त्रिमाडिको 

क्रममा सौंत्रघय िोकतान्त्रिक व्यवस्िाको तीि तहको सरकार मधे्य पत्रहिो पटक चुिावी 

प्रकृया पुरा गरी स्िात्रिय सरकारको रुपमा मैिे यस गा.पा. मा ल्याएको यो 

कायडकािको पत्रछल्लो वजेट हुिेछ । र यसको प्रभावकारी कायडन्वयिको िात्रग जसरी 

अत्रघल्ला आ.व.हरुमा समू्पिड सरोकारवािा आदरत्रिय त्रिपुरासुन्दरी वासीहरु असाधै्य 

इमान्दार भई कायडन्वयिमा सहयोग गिुडभयो यसको िात्रग त्रवशेष िन्यवाद त्रददै यो 

आ.व.को वजेटिाई पत्रि अझै गुिस्तररयताको साि कायाडन्वयि, अिुगमि र सुझाव 

त्रदई सहयोग गररत्रदिुहुि अिुरोि गदडछु । आगामी त्रदिहरुमा आदरत्रिय गाउँपात्रिका 

वासीहरुको रचिात्मक सुझाव, त्रवकासमा समन्वयात्मक भूत्रमका त्रिवाडह गदै जि 

चाहिा अिुरुप अगार्ी वढ्िे प्रत्रतवद्धता प्रकट गदडछु । सवैको साि र सहयोगबाट 

समृद्ध र सक्षम त्रिपुरासुन्दरी गा.पा. त्रिमाडि गदै यसिाई िगरपात्रिका विाउिे हामी 

सवैको इच्छा पुरा गिडको िात्रग सवैको सकारात्मक सोचका साि अत्रघ बढ्ि गा.पा. 

वासीिाई अव्हाि गदडछु । covid-19 को सौंक्रमिबाट वच्न सवैिे आ-आफ्िो स्िािबाट 

सहयोग गर ौं ।  

अन्त्यमा वजेट त्रिमाडिको क्रममा आवश्यक सुझाव र सहयोग गिुडहुिे अध्यक्ष िगायत 

जिप्रत्रतत्रित्रि सािीहरु, राजत्रित्रतक दिका अग्रजहरु, वुन्त्रद्धत्रजवी समाजसेवी, आम 

िागररकहरुिाई िन्यवाद आभार प्रकट गदडछु ।  गा.पा. को आन्तररक आयमा 

सहयोग गरी प्रकृ्रयागत रुपमा आ-आफ्िो व्यवसाय सञ्चािि गरी राजश्व वृन्त्रद्धमा 

सहयोग गिुडहुिे  समू्पिड उद्यमी व्यापारी तिा करदाताहरुमा िन्यवाद प्रकट गदडछु । 
  

आगामी त्रदिहरुमा समू्पिड आदरत्रिय गाउँपात्रिका वासीहरुको रचिात्मक, सुझाव, 

त्रवकासमा समन्वयात्मक भूत्रमका खेलै्द जिचाहािा अिुरुप अगार्ी वढ्दै यहाँहरुको 

सुख-दुखमा हात त्रमिाउँदै अगात्रर् बढ्िे  प्रत्रतवद्धता जाहेर गदडछु । सवैको साि र 

सहयोगवाट समृद्ध त्रिपुरासुन्दरी गा.पा. बिाउि र त्रिकट भत्रवष्यमै यसिाई 

िगरपात्रिका बिाउिका िात्रग त्रवकास त्रिमाडिमा जुट्ि आव्हाि गदडछु । 

गाउँपात्रिका वासीहरुको चाहिा अिुरुप त्रवकासमा त्रतव्रता त्रदँदै यहाँहरुको सुझाविाई 

त्रशरोिायड गदै आफूिाई समाजसेवामा समत्रपडत गरी अत्रघ बढ्िे वाचा गदडछु ।समू्पिड 

त्रिपुरासुन्दरी आदरत्रिय महािुभावहरुको सुख समृन्त्रद्धको कामिा गदै यहाँहरुको 

व्यन्त्रिगत र सामात्रजक जीविको उत्तरोत्तर प्रगत्रतको कामिा गदडछु ।  
 

िन्यवाद  

िमस्कार 
 



            उपाध्यक्ष 

          त्रिपुरासुन्दरी गा.पा., िात्रदङ 

         देवी कुमारी पाणे्ड (वुिाडकोटी) 
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