
गाउँसभाका आदरणीय अध्यक्ष ज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू, काययपालिका सदस्य ज्यूहरु, गा.पा.का विलभन्न 
शाखा प्रमुख तथा अन्य कमयचारी साथीहरु : 

१) नेपाि एक स्िाधिन र साियभौमसत्ता सम्पन्न मुिुकको रुपमा रहह आएको छ । हाम्रो ितयमान जहिि एि ं
चुनौतीपूणय रहेतापनन विगत गौरिपूणय छ । साथै हाम्रो भविष्य उज्जि र िेरै सम्भािनायुक्त छ । फरक फरक 
समयमा नेपािी जनतािे गरेका िलिदानीपूणय जनआन्दोिन, जनयुद्ि, मिेश आन्दोिन िगायतका अन्य सबै 
आन्दोिनबाि संघीय िोकतान्त्न्िक गणतन्ि नेपािको संवििान २०७२ घोषणा भई जनतािे संिैिाननक रुपमा 
पररितयनको अनुभूनत गरररहेको छन ्। संवििानको सियस्िीकाययता बढाउदै ननमायणको ऐनतहालसक अिसरको रुपमा लिई 
अनघ बढ्नु छ ।  

२) गररमामय सभाका अदरणीय सभाध्यक्षज्यू 

आज म यस गररमामय सभामा त्रिपुरासुन्दरी गा.पा.को आ.ि. २०७६।७७ को पाँचौं गाउँसभाको बावषयक िजेि पेश गनय 
पाउँदा आफुिाई गौरिशािी ठानेको छु । यस क्षणमा आन्दोिनमा आफ्नो जोन बलिदान गने सम्पूणय ज्ञात अज्ञात 
शहहदहरुप्रनत श्रदान्जिी अपयण गदयछु ।घाइते िेपत्ता नागररकहरुमा सम्मान प्रकि गदयछ् ।  

३) स्थानीय तहको ननिायचनभई मुिुक स्थानीय शासन र विकास ननमायणमा प्रत्येक नागररक आफै संिग्न हुने 
िातािणा बनेको छ । राजनननतक प्रणािीप्रनत नागररकको भरोसा पुन स्थावपत भएको छ । यो समयिाई आधथयक 
विकास गनुय हो । िोकतन्िको आिारस्तम्भको रुपमा रहेको स्थानीय तहिाई बलियो नबनाई िोकतन्ण संस्थागत 
हुन सक्दैन ।  

सभाध्यक्ष महोदय, 

❖ सोच : 

 "सक्षमसवलबाट गाउँपाललका निमााण हाम्रो अलियाि िन्िे सोच र व्यवहार सहहत सवल स्थािीय सरकार" 

❖ िक्ष्य : 
 गा.पा. को भौनतक आधथयक सामान्त्जक तथा सासं्कृनतक विकास गरी सामान्त्जक न्याय सहहतको 
जनमुखी आधथयक प्रणािी हुदै जनताको आय र जीिनस्तरमा बद्धि गने ।  

❖ उदेश्य : 
क) नेपािको संवििान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िे हदएको न्त्जम्मेिारी र कतयव्य पुरा 
गन े।  

ख) जनस्िास््यको दृष्िीिे स्िास््य पयायिरणमैिी भौनतक पूिायिार ननमायण गरी प्रकृनतक सािन र स्रोतको 
पररचािन गदै िैजाने ।  

ग) कृवष एिं साना घरेिु उद्योग रोजगारमुिक व्यिसायिाई बढािा हदइने । 
घ) प्रशासनिाई शसक्त पारदशी र प्रभािकारी बनाउदै िधगनेछ ।  



ङ) राज्य तथा गा.पा. बाि प्रदान गररने सेिा सुवििा आम नागररकको सहज पहुच अलभबदृ्धि गरी भौनतक 
आधथयक सामान्त्जक तथा सांस्कृनतक रुपान्तरण गदै जाने ।  

च) उत्पादनलशि रोजगारउन्मुख न्यायपूणय वितरणको माध्यमबाि आधथयक बदृ्धि हालसि गरी गररबी घिाउने 
।  

    ५. िजेिि ेलिएको माधथको उदेश्यहरु हालसि गनय आगामी आधथयक िषय २०७६।७७ के िजेिका प्राथलमकीकरण  

       देहाय बमोन्त्जमको ननिायरण भएको छ ।  

क) सम्बदृ्ि भौनतक पूिायिार ननमायण हदगो िातािरण मैिी सडक पूिायिार (ननमायण) 
ख) आिारभूत लशक्षाऽ स्िास््य, खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुचबदृ्धि 

ग) कृवष, साना घरेिु उद्यम व्यिसाय र पशुपािन व्यिसानयकरण गरी आधथयक विकासमा स्रोत र श्रमको 
उच्च प्रयोग गनय 
घ) स्थायी उत्पादन र उत्पादकत्ििाई बदृ्धि गनय 
ङ) प्रभािकारी सेिा प्रिाहको सनुनन्त्श्चतता गने 
च) ननजीसहकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुसँग सहकायय गरी िगानी बढाउन ।  

 

६. आयोजना प्राथलमकीकरणका आिारहरु 

❖ गाउँ क्षेिको आधथयक विकास र गरीिी ननिारणमा प्रत्यक्ष योगदान हदने ।  

❖ उत्पादनमुिक र नछिो रोजगार हदने । 
❖ ठुिा क्रमागत िजेिको हकमा बहढमा ३ िषयमा प्रनतफि हदने ।  

❖ राजश्ि पररचािन र आन्तररक आयबदृ्धिमा हदगो योगदान हदने ।  

❖ सेिा प्रिाह संस्थागत विकास र सुशासनमा योगदान हदने ।  

❖ स्थानीय स्रोत सािन प्रविधिमा आिाररत भई जनसहभाधगतमा बदृ्धि गने ।  

❖ िैङ्धगक समानता सामान्त्जक समािेलशकरण सामान्त्जक सद्भाि तथा भाइचारा अलभबदृ्धि गने ।  

❖ हदगो विकास िातािरण संरक्षण र विपद व्यिस्थापनमा सहयोग पुग्ने ।  

❖ रोजगारीको अिसरमा त्रबद्ि गने ।  

❖ लशक्षा स्िास््य खानेपानी र सरसफाइ र लसचंाईमा िगानी गने ।  

❖ स्थान विशेषको संस्कृनतक पहहचान एिं प्रिद्यिन गने ।  

७. अब म यस िपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको आ.ि. २०७६।७७ को बजेि तथा नननत काययक्रम प्रस्तुत गनय गइरहेको छु । 
यो पाँचौं िाषीक िजेि प्रस्तुत गनय पाउदा ननकै खुसी छु । आ.ि. २७६।७७ को बजेि तथा नीनत तयार गदाय स्िीकृत 
िावषयक िजेि तथा काययक्रमको मुिममय लसद्िान्त र पद्िनतिाई आत्मासाथ गरेको छु । स्थानीय तहिाई बलियो 
नबनाई िोकतन्ि संस्थागत हुन नसक्ने हुदा हाम्रो िजेि जनमुखी हुन आिश्यक रहेको देखखन्छ । गा.पा.िे लिएको 
सोच, िक्ष्य र उदेश्य क्षेिगत नननत तथा काययक्रम कायायन्ियनको िाधग िजेि विननयोजन र स्रोतको व्यिस्थापनको 
योजना प्रस्तुत गदयछु ।  



७.१ आ.ि. २०७६।७७ को नननत काययक्रम कायायन्िय गनय वित्तीय सामानीकरण तफय  रु. १४१५७८०००, सशयत तफय  
१७२२४३०००, राजश्ि बाँडफाँड तफय  ८४३७२०००, समेत कुि रु. ४८ करोड ४८ िाख १३ हजार िजेि पेश गरेको छु ।  

आन्तररक आम्दाननतफय गत आ.ि. २०७४।७५ को भूलम र मािपोत करबाि ३५००००, स्थानीय तहबाि हुने लसफाररस 
तफय  रु. १८९३२२.० गरर जम्मा रु. २२४३२२० र चािु आ.ि. ०७५।७६ मा भुलमकर मािपोत तफय  ४९०००००, सम्पवत्त 
कर तफय  ३२००००ऽ व्यिसाय कर तफय  ३६०००, स्थानीय तहबाि उठाइएको लसफाररस दस्तुर िगाएतमा १४०००००ऽ 
नदीजन्य िस्तुधगट्िी, ढुङ्गा बािुिा तफय  ७९२०००० समेत गरर कुि आन्तररक आम्दानन १४९००००० प्राप्त भएको छ 
। आगामी चािू आ.ि. ०७६।७७ मा कूि आन्तररक आम्दानन १६६२२०००० प्रक्षेपण गररएको छ ।  

आ.ि ०७६।७७ को िाधग कुि िजेि ४८४८१३००० मध्ये चािू तफय  ६००००००० अथायत ्कूि िजेिको १२.३७ % चािूतफय  
र समग्र िजेििाई हेदाय कूि िजेिको ८७.६२% पूँजीगत तफय  विननयोजन गरेको छु । कुि बजेि रु. ४८४८१३००० मा 
सशयत तफय को १७२२४३००० र चािू तफय को िजेि घिाउदा हुन आउने पूँजीगत रकम रु. २५२५७०००० हुन आउछ 
अथायत ्यो कूि िजेिको ५३% हुन आउछ । पुजीगत तफय को २५२५७०००० मा ३% िे हुन आउने रकम रु. ७५७७१०० 
योजना व्यिस्थापन अथायत ् कन्िीनेन्सी तफय  छुट्याई हुन आउने रकम रु. २४४९९२९०० हुन आउने रकम त्यनत 
विलभन्न योजना काययक्रममा बाँडफाँड गररएको छ जसमा रु. १०६९९२९०० िडागत रुपमा छुट्याइ बाँकी 
१३८००००००गाउँपालिका स्तरका योजना तथा काययक्रममा विननयोजन गरेको छु । जसमध्ये समपुरक कोषको िाधग 
रु. ३ करोड गाउँपालिकाको अकन्त्स्मक कोषको िाधग रु. ५० िाख र विषयगत शाखा, स्िास््य, कृवष र भेिनरीको 
िाधग रु. २ करोड ५० िाख, गाउँपालिकामा रङ्गशािा बनाउन जग्गाको िाधग मुअब्जा वितरण गनय रु. २ करोड 
विननयोजन गरी अन्य रकम गाउँपालिका स्तरीय योजना तथा काययक्रमका िाधग विननयोजन गरेको छु ।  

स्रोत अनुगमन तथा सीमा ननिायरण सलमनतको लमनत २०७६।०३।०६ गतेको ननणयय अनुसार गा.पा. को गौरि 
योजनाको िाधग ४ करोड आयोजना काययक्रम को िाधग समपुरक कोषमा ३ करोड विषयगत काययियको िाधग 
अनुदान काययक्रम खचय २ करोड ५० िाख रान्त्ष्िय अन्तरान्त्ष्िय हदगो विकास र प्रनतिद्िताका िाधग १० िाख, गा.पा. 
को आकन्त्स्मक कोषको िाधग २० िाख + गा.पा. बाि सञ्चालित आयोजना काययक्रमको िाधग ३ करोड ५० िाख गरी 
कुि जम्मा १३८००००० (तहे्र करोड अलस िाख) को िजेि निायरण गररएकोमा विषयगत शाखाको लिग अनुदान र 
काययक्रम खचय 

२ करोड ५० िाख विननयोजन गरेको छु ।  

समपुरक कोष िापत ३ करोड 

आकन्त्स्मक कोष िापत ५० िाख ननिायरण गरी अन्य सबै रकमहरु गा.पा. का विलभन्न आयोजना काययक्रमका िाधग 
विननयोजन गरेको छु । जसमध्ये गा.पा. का ठुिा योजनाहरु : गणेशथान खहरे सडक स्तरउन्नतीको िाधग रु. ५० 
िाख, आँपचौर िेिुङ सडक स्तरउन्नीको िाधग रु. २५ िाख, ठुििेशी मुचोक सडक स्तरउन्नतीको िाधग रु. ३० 
िाख, सकिार विताय छँपथोक सडक स्तरउन्नतीको िाधग रु. २० िाख, आधगन्चोक िेिुङ गरगरे सडकको िाधग ४० 
िाख विननयोजन गरेको छु ।  



साथै गा.पा. का मुख्य मुख्य सडक र महत्िपूणय स्थानहरुमा सौययित्ती जडान गने काययक्रमको िाधग ५० िाख 
विननयोजन गरेको छु । यसगैरी िडाका विलभन्न महत्िपूणय साियन्त्जनक स्थि र सडकहरुमा -♦------- सभयर र 
विद्युतीय उपकरण सहहतको सफ्ििेयर जडानको िाधग रु. १५ िाख, गा.पा. नयाँ भिन फननयचर खररद रु. १० िाख, 
मेलशनरी औजार खररदको िाधग रु. ५ िाख, सीप तथा क्षमता विकासका िाधग महहिा तथा क्षमता विकास रु.१४ 
िाख, घरेिु तथा साना उद्यम व्यिसायीक प्रबद्यिनको िाधग रु. छ िाख, अपाङ्ग क्षमता विकास तथा आिश्यक 
सामान खररद रु. ७ िाख र जेष्ठ नागररक सम्मानको िाधग रु. ५ िाख, विननयोजन गरेको छु ।  

 यसैगरी खा.पा. तफय  : अनघल्िो िषय जस्तै अगालम आधथयक िषयको िाधग पनन िडा नं. २ सल्यानिार खा.पा. 
को िाधग रु. १० िाख र िडा नं. १ (पाँचिारे खा.पा. सुिार) ररजािगाउँ, िसौिागाउँ, चाक्सीगाउँ, डाडागाउँको िाधग 
रु. १० िाख विननयोजन गरेको छु ।  

विषयगत शाखा तफय  विननयोन्त्जत २ करोड ५० िाखमध्ये लशक्षा शाखातफय  १  करोड २० िाख, स्िास््य तफय  ७० 
िाख, कृवष शाखातफय  ४० िाख, भेिनरी शाखातफय  २० िाख गरी जम्मा २ करोड ५० िाख विननयोजन गरेको छु ।  

यसैगरी गा.पा. बाि विननयोन्त्जत ठूिा योजनाको िाधग हहिया डडप िोररङको िाधग रु. ३५ िाख, गा.पा.  
कम्पाउण्डको िाधग २० िाख, गा.पा. सिारी खररदको िाधग ४५ िाख, आकन्त्स्मक कोषको िाधग रु.५० िाख, कृवष 
मिखाद सञ्चािन तथा व्यिस्थापन रु.१५ िाख यसैगरी आगामी आ.ि. को िाधग न्यायीक सम्पादन काययको रु. ४ 
िाख, िैङ्धगक उत्तरदानय िजेि रु. ३ िाख, उद्यम व्यिसाय प्रिद्यिन रु.५ िाख, यसैगरी गंगाजमुना सल्यानकोि 
खा.पा. को िाधग १० िाख, िमी गुम्बा इष्ि ननमायण रु. ५ िाख, जहाँ बाँझो त्यहाँ िकृ्षरोपणको िाधग रु. ३ िाख, 
पन्थ चौतारो ठुिो पिेरो संरक्षण रु. ५ िाख, कमिादेिी आ.वि. संरक्षणको िाधग रु. १० िाख, काष्िेखोिा कजिे 
तिबन्िन रु.१० िाख, ह्यावपङ्गे खोिा कजिे ननमायण रु ५ िाख, तरजािी पाइप खररदको िाधग रु १० िाख, 
गोिाङ सामदुानयक भिनको िाधग रु ५ िाख, तल्िो काष्िे भिनको िाधग रु ५ िाख, जनज्योती आ.वि. सुिार ९ 
िाख, िडा नं. ३ को िडा कायायियको िाधग ६ िाख ९० हजार त्यस्तै विविि तफय  २५ िाख रकम विननयोजन गरेको 
छु ।  

गा.पा. तफय  िडा नं. १ मा अिारभूत स्िास््य सेिा केन्र स्थापना भएकोि े सो काययिय सञ्चािन तथा 
व्यिस्थापनको िाधग आगालम आ.ि. ०७६।७७ मा सो आिारभुत स्िास्थय केन्रको व्यिस्थापन सलमनतको खातामा रु 
३० िाख ननशतय अनुदान हदनको िाधग सभा समक्ष प्रस्ताि गदयछु ।  

गत आ.ि. ०७५।७६ मा सम्पन्न हुन बाँकी विकास ननमायणका कामहरुको बाँकी भुत्तानी आगालम आ.ि. ०७६,७७ मा 
हदनको िाधग सभा समक्ष प्रस्ताि पेश गरेको छु ।  

जसमा गा.पा. भिनको िाधग रु. ५० िाख, िडा नं. ३ को िाधग काययिय भिनको िाधग रु.३४ िाख, लसलसहिभी 
क्यामेरा को भुक्तानीको िाधग १० िाख ५० हजार को प्रस्ताि पेश गरेको छु ।  

 



 

यस बाहेक, वडागत वजेटको लसललङ 

१० करोड ६९ िाख ९२ हजार ९०० कायम गररएकोिे प्रत्येक िडािे समानुपानतक रुप प्राप्त गरेको १ करोड ५२ िाख 
८४ हजार ७०० को काययक्रम तथा िजेि समेत यहाँ प्रस्तुत गरेकोिे सम्बन्िीत िडा अध्यक्षहरुिे प्रस्तुत गनुयहुनेछ ।  

सम्मानीय गाउँसभा : 

आधथयक िषय ०७६।७७ को िजेि नननत तथा काययक्रमको अलभन्न अङ्गको रुपमा रहेको आयव्ययाको वििरण, राजश् ि 
तथा अनुदान प्रान्त्प्तको अनुमान, व्याय अनुमान, वित्तीय व्यिस्थाको अनुमान, काययक्षेिगत व्याय अनुमान, बावषयक 
विकास काययक्रम, शसयत अनुदानको काययक्रम अनुसूचीमा राखख पेश गरेको छु ।  

अन्त्यमा आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू िगायत सम्पूणय सदस्य ज्यूहरु, कमयचारी लमिहरु, सञ् चारकमी साथीहरु, नागररक 
समाज, सरकारी ननन्त्ज गैरसरकारी क्षेि तथा अम गाउँपालिका िासीहरुबाि पूणय सहयोग र सहकाययको आशा गरेको छु 
। गाउँपालिकाको विकासमा सहयोग पुयायउने साथै माधथल्िा सरकारी ननकाय रान्त्ष्िय तथा अन्तरान्त्ष्िय संघसंस्था 
प्रनत हाहदयक आभार िन्यिाद व्यक्त गदयछु । िजेि ननमायण आिश्यक सतयिाई र परामशय हदनुहुन विलभन्न 
राजनननतक दिका व्यन्त्क्तहरु, बुद्धिजीिी, समाजसेिी सबैमा आभार िन्यिाद व्यक्त गदयछु । साथै िजेि ननमायणको 
चरणमा आिश्यक सुझाि हदनुहुने गा.पा. अध्यक्ष ज्यू, प्र.प्र. अधिकृत ज्यू, जनप्रनतननधि साथीहरु र प्राविधिक 
सहयोग पुर् याउनुहुने सूचना अधिकृत ज्यू, शाखा प्रमुख ज्यूहरु, सम्पूणय कमयचारी साथीहरु तथा गा.पा.को आन्तररक 
आयमा बदृ्धिका ननन्त्म्त आफ्ना व्यिसाय माफय त सहयोग गनुयहुने आम गाउँपालिका िासीप्रनत हाहदयक आभार एि ं
िन्यिाद प्रकि गदयछु । आगालम हदनहरुमा आदरणीय सम्पूणय गाउँपालिका िासीहरुको सल्िाह सुझाि तथा विकासमा 
समन्िय कायय भुलमका ननभाउँदै सबैको साथ र सहयोग लिई गाउँपालिकाको सम्बदृ्धिमा जुट्न सम्पूणयमा आिाह्िान 
गदै आम नागररकको सल्िाहिाई लशरोिायय गरी अनघ बढ्ने बाचा गदयछु ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


