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गाउँसभाका माननीय सभाध्यक्ष ज्यु, 

गाउँसभाका सदस्य ज्युहरु,  

 

१)  धवलागिरी िाउँ कार्यपागलकाको आगथयक वर्य २०७८/०७९ को वजटे तथा कार्यक्रम र्स िररमामर् 

सभामा प्रस्तुत िरररहदंा म िौरवागववत भएको छु । गवगभवन राजनैगतक आरोह अवरोह पार िरेर अगहले 

हामी समगृि र समुवनगतको र्ात्रामा अिागि बगिरहकेा छौ । रागरिर्ता, स्वागधनता, सामागजक वर्ार्, 

समानता, सम्वगृि, संघीर् शासन प्रणाली स्थागपत िनय, मुलुकमा जनताको सत्ता ल्र्ाउनका लागि गवगभवन 

समर्मा आफ्नो अमुल्र् जीवन उत्सिय िनुयहुन ेगवर सगहदहरु प्रगत भावपुणय श्रिावजली व्र्क्त िदयछु ।  

र्स महत्वपुणय अवसरमा, दशेमा भएका गवगभवन आवदोलनमा गनरवतर लागिरहने र्ोिाहरुप्रगत सम्मानका 

साथै मुलुकको राजनीगतक,आगथयक एवम् सामागजक सबगलकरणका लागि नतेतृ्वदार्ी भुगमका खले्नुहुने 

राजनैगतक गशखर व्र्गक्तत्व, अग्रज नेताहरु प्रगत हागदयक सम्मान प्रकट िदयछु । 

२)  नेपालमा दशकौंको संघर्य र वगलदान पगछ नपेाली जनताले आफँैल ेचुनेका प्रगतगनगधहरुबाट संगवधान 

गनमायण िरी आँफुले चाहकेो शासन र गवकासमा सहभािी हुन ेअवसर गमलेको छ । नािरीकल ेदखे्न सक्न,े 

छुन सक्न,े अनुभव िनय सक्न,े सगजलै भेट्न सक्ने पहुचँमा रहकेो स्थानीर् सरकार भएको हुदँा गवकासमा 

नािररकको साथयक र जीववत सहभागिताको सुगनगितता िनय सगकएको छ । नािररकहरुको दुुःख र सुखमा 

साथ गदने साथी र सारथी ववन सकेका छन स्थानीर् सरकार । स्थानीर् श्रोत र साधनको पगहचान िरी 

अगधकतम उपर्ोि िद ैनािररकका आवश्र्कतालाई सम्वोधन िन ेमाध्र्म बनेका छन स्थानीर् सरकार । 

मानव गजवनमा िवय दगेख मतृ्र्ु संस्कार सम्मको गजवनर्ापनमा सहर्ात्री बनेर नािररकहरुलाई सहर्ोि िरी 

रहकेा छन र नािररकलाई आइपरेका समस्र्ा गवसाउन ेर समाधानका उपार्हरु खोजी िन ेमाध्र्म वनेका 

छन स्थानीर् सरकार ।  

३)  महामारीको रुपमा फैगलएको कोरोना भाइरस (कोगभि-१९) को प्रकोपले िदाय सव ैक्षेत्रमा िगम्भर असर 

परी एकै पटक मानवीर् तथा आगथयक संकट झले्नु परेको छ । मानव स्वास््र्मा आएको र्स महासंकटले 

िदाय उत्पादन, रोजिारी, व्र्ापार व्र्वशार् ठप्प हुन िएको हुदँा राजश्व असुलीमा िगम्भर असर परेको छ ।  

४)  राज्र्को शासकीर् स्वरुप तीन तहमा पुनयसंरचना िरी तीन तहका सरकारले सहशासन र स्वशासनको 

अवधारणा अनुसार स्रोत साधनको प्रववध िरी गवकासका कार्यक्रमहरु अिािी बिीरहकेा छन । स्थानीर् 

सरकारका वजटेका स्रोतहरु मुलत सघंीर् सरकारबाट प्राप्त समागनकरण अनुदान रकम र प्रादगेशक 

सरकारबाट प्राप्त र्स्तै प्रकृगतको रकम हाम्रो स्थानीर् संगचत कोर्को प्रमुख आधार हो । आफ्न ैस्रोतको 
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राजश्व र िैर कर राजश्वको गहस्सा हाम्रो वजटेमा वर्ुन रहकेो छ । स्थानीर् राजश्व प्रागप्त र पररचालनको गहस्सा 

कम रहकेो र सशतय अनुदानको गहस्सा बिी भएको अवस्थामा स्थानीर् गवगशष्ट समस्र्ाहरु समाधान िनय 

कगठन रहकेो पररपेक्षमा सव ैक्षेत्रमा समुगचत एव ंसमवर्ार्ीक गहसावले सम्वोधन िनय सगकएको अवित 

िराउदछु । 

५) तथागप िाउँपागलकाको संगचत कोर्लाई स्थानीर् आवश्र्कता र प्राथगमकतामा आधाररत भई प्रर्ोि 

भएकोले हामीले सोच ेअनुसारको उपलब्धीहरु हाँगसल भएका छन् धवलागिरीलाई एक साझा भिुोलको 

रुपमा गलई नािररकहरुलाई भएका कगठनाई, परेका समस्र्ालाई केवरमा रागख सव ै घर, वस्ती, टोल र 

विालाई गसगक्रवि िरी समग्र धवलागिरीको गवकास िने सोचल ेवजटेको कार्ायववर्न िन ेिररएको हुदँा 

असमानता कम हुदँ ैिएको छ । आधारभुत तहका नािररकहरुमा गवकासका कार्यक्रम पगु्न सकेका छन । 

सेवाप्रवाह गछटो र सहज भएका छन, आर्आजयन, उद्यम गवकास, स्वरोजिार र रोजिारीका अवसरहरु वगृि 

भई नािररकको दगैनक गजवनर्ापनमा सहर्ोि पुिेको छ । समावशेी गवकास, समवर्ार्ीक गवकासको 

प्रगतफल सव ैनािररकहरुले उपर्ोि िने अवसर गमलेको छ । लगक्षत समुदार् जषे्ठनािरीक, वालवागलका, 

मगहला, अपांिता भएका व्र्गक्त र अल्पसंख्र्क समुदार्को आत्मसम्मान, आगथयक गवकास, सीप 

गवकासको क्षेत्रमा सहर्ोि पिुेको छ । दीिो गवकास लक्ष्र्, नेपालको पवरौ पञ्चवगर्यर् र्ोजना, 

िाउँपागलकाको िुरुर्ोजनाले तर् िरेका सोच र उपलब्धी हाँगसल िने तफय  िाउँपागलका गक्रर्ाकलापहरु 

अिािी बिेका छन । 

६)  कोरोना भाइरस (कोगभि १९) को महामारीलाई गनर्वत्रण, रोकथाम र उपचार िरी िाउँपागलका 

वासीहरुको गजवन रक्षाका लागि िाउँ कार्यपागलका अनवरत रुपमा गक्रर्ागशल भै कार्य िरररहकेो छ । 

नािररकहरुमा सचेतना, वर्ुनतम आधारभुत खाद्यवस्तुको उपलब्धता, क्वारेवटाइनको व्र्वस्था िरी 

जोगखमको वर्ुगनकरण, राहात कोर्को शुभारम्भ िरी गवपवन तथा आगथय संकट भएका पररवारको 

खाद्यसुरक्षा, स्वदशे तथा दशे वागहरबाट आउन ेव्र्गक्तहरुको वसाई, उपचार तथा र्ातार्ात व्र्वस्थापनल े

धवलागिरीवासीहरुमा कोरोना भाइरसको जोगखम वर्ुन भएको छ । 

७) हागम सावयभौम जनतावाट गनवायगचत भएर आएको ४ वर्य पुरा भएको छ । हामी गनवायगचत भएर स्थानीर् 

सरकार सञ्चालन िनय आउदैं िदाय िाउँपागलकको पुवायधार, सिक र्ातार्ात, गवद्यतुीकरण, खानेपानीको 

सुगवधा, गसंचाई, गवद्यालर्को भौगतक तथा संस्थाित अवस्था, स्वास््र् चौकीहरुको व्र्वस्थापन र 

भवनको अवस्था, कृगर् तथा पशुपालन, कार्ायलर्को भौगतक तथा संस्थाित गवकास लिार्त अवर् क्षेत्रको 
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र्थाथय अवस्थाको स्मरण िरी ४ वर्यको अवधीमा हरेक क्षेत्रमा आएको पररवतयनलाई सगमक्षा िरौ ँतव मात्र 

हामीमा खसुी र थप काम िने उजाय गमल्ने छ ।  

८) िाउँ कार्यपागलकाले पगहलो वर्यबाट अिािी साररएका गदघयकागलन सोच र र्ोजनाहरु क्रमस कार्ायववर्न 

हुदै ँ िएका छन । मुदी- गखवाङ, खाम्ला- गखवाङ, लुलाङमा सिको िर्ाक खोल्ने कार्य गनमायणागधन 

अवस्थामा छ । म्र्ाग्दी खोला, मराङ खोलामा मोटरेवल पुल गनमायण भईरहकेा छन् । खानेपानीको समस्र्ा 

रहकेो मुदीको नाउरा, बिर, खाम्ला र लुलाङमा एक घर एक घारा सगहतका खानेपानी र्ोजनाहरु 

कार्ायववर्न भएका छन । मुख्र् मुख्र् गलंक रोिहरु िर्ाक खोल्ने काम पुरा भएको छ । ५ वटा नर्ाँ वस्तीमा 

सिक पिुेको छ । र्सरी १० गकलो गमटर नर्ाँ िर्ाक खोगलएको, ४५ गक.गम. सिक चौिा िररएको, ५ 

गक.गम ग्र्ागवन भरी सिक स्तरवगृि िररएको छ । 

९) जोगखम र समस्र्ाको रुपमा काठेपोल माफय त गबद्यतुीकरण भएको गथर्ो चाल ुआ.व.मा न ैगस्टल पोलमा 

रुपावतरण िररएको छ । ३०० गमटर गसंचाई कुलो आरसीसी, ३०० गमटर मुल पाईपलाईद्वारा १० हके्टर 

जगमनमा गसंचाई सुगवधा पुिेको छ । ४५०० गमटर पुल पाईप लाइन र ६००० गमटर शाखा लाईन गवस्तार 

िरी ५४१ घरपररवारलाई खानेपानी सुगवधा गवस्तार भएको छ । ५००० गमटर पदमािय तथा िोरेटो बाटो 

गनमायण, २ वटा सामुदागर्क भवन, २ वटा सांस्कृगतक पुवायधार, ५ वटा झोलुङ्ि े पलु गनमायण, ४ वटा 

गवद्यालर् भवन गनमायण भईसकेको छ । अवर् गवद्यालर्मा १२ वटा अवर् पुवायधार गनमायण भएका छन् । 

१०) गवरुवा हाम्रो उत्पादन तपाईको अगभर्ानमा एवोिाि, गकवी, स्र्ाउ, सुवतला र कािगत लिाएतका ७ 

हजार ४ सर् गवरुवा रोपण भएको छ । मराङमा २० वटा प्लागस्टक टनेल गनमायण साथै ताकममा १० वटा 

हातेट्र्क्टर गवतरण भएका छन ्। 

११) गदिो भौगतक गवकासलाई जोि गदद ैसबै वस्ती, विा र अवतर पागलका तथा गजल्ला जोि्ने सिक 

सञ्जालको गवकास हुदँछै । सिकलाई व्र्ावसागर्क र पर्ायवरणीर् बनाउन जोि गदइएको छ । कृषि, 

पययटन, पुर्ायधार र रोजगार : सुन्दर धर्लाषगरी षनमायणको आधार हाम्रो गदघयकागलन सोच पूणय हुदँछै 

। समग्रमा समिृ धवलागिरी स:ुखी धवलागिरीवासी हुदै ँसमिृ नेपाल सुुःखी नेपालीको रागरिर् लक्ष्र् पुरा 

हुने िरी हाम्रा र्ोजनाहरु कार्ायववर्न भई रहकेा छन । 

लेखापरीक्षण प्रषिरे्दनः- 

१३) आिामी आगथयक वर्य २०७८/०७९ को बजटे तथा कार्यक्रम तर् िदाय मैल े चालु वर्य सम्म प्राप्त 

उपलब्धीहरुलाई संस्थाित िद,ै पगहलो वर्य दगेख अिागि सारेको गदघयकागलन सोच, िाउँपागलकाका 

िौरवका र्ोजनाको कार्ायववर्नलाई जोि गदएको छु । नािररकका दगैनक आधारभुत आवश्र्कता संवोधन 
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िन,े नािररकका सामागजक तथा आगथयक गहत संवियन िन,े समावशेी तथा समवर्ागर्क गवकास अिागि 

बिाउने तथा दीिो गवकासलाई आत्मसाथ िन ेप्रववध गमलाएको छु । हररत गवकासको अवधारणालाई 

केवरमा राखरे वजेट तथा कार्यक्रमका सबै अवर्वहरु अिागि बिेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीले 

ल्र्ाएको असहज पररगस्थतीको सामना िने गक्रर्ाकलापलाई महत्वमा रागखएको छ । 

१४) िाउँपागलकाको ित आगथयक वर्य २०७६/०७७ को आगथयक श्रेस्था र्स िाउँपागलकामा रहकेो 

आ.ले.प शाखाबाट आवतररक लेखा पररक्षण र महालखेा पररक्षणको कार्ायलर्बाट अगवतम लेखा पररक्षण 

भई प्रगतवदेन प्राप्त भएको छ । वरेुज ुदगेखएका र्ोजना फरफारक िरी फछौट हुने क्रममा रहकेो छ । म.ल.ेप. 

बाट प्रारगम्भक रुपमा औल्र्ाईएका वरेुजकुो प्रगतगक्रर्ा समेत समर्मा नै पठाई सगकएको छ । बाँकी रहकेो 

वरेुज ुफछौटका लागि आवश्र्क प्रगक्रर्ा अिागि बिाइएको छ । ित आ.व.मा दगेखएका नीगतित वरेुजलुाई 

चालु आ.व.मा नदोहोररने िरी कार्ायववर्न िररएको छ । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म चालु आ.व. २०७७/०७८ को शंसोगधत कार्यक्रम तथा बजटे प्रस्ततु िदयछु । 

क) आम्दानी िर्य  

षिियक अनुमाषनि बजेट िंसोषधि र्जेट 

गवगत्तर् समानीकरण तफय  संघीर् सरकार ७,४९,००,०००.०० ७,४९,०००००.०० 

ससतय चालु अनुदान संघीर् सरकार १५,६८,००,०००.०० १८,२५,२२,०८०.०० 

राजश्व बाँिफाँि संघीर् सरकार ८,२१,६३,५८०.०० ८,२१,६३,५८०.०० 

समपुरक अनुदान सघंीर् सरकार १,००,००,०००.०० १,००,००,०००.०० 

आवतररक राजश्वबाट २६,००,०००.०० २६,००,०००.०० 

ित बर्यको मौजदात ५,७३,९९,४९०.०० ५,७३,९९,४९०.०० 

प्रदशे समानीकरण िण्िकी प्रदशे १,२२,३३,०००.०० १,२२,३३,०००.०० 

राजश्व बाँिफाँि िण्िकी प्रदशे २१,३६,०००.०० २१,३६,०००.०० 

प्रधानमवत्री रोजिार कार्यक्रम ५१,७०,०००.०० १,२३,५७,०००.०० 

िररवसंि गवशेश्वर कार्यक्रम ५,४६,०००.०० ५,४६,०००.०० 

स्थानीर् पुवायधार साझदेारी कार्यक्रम ६६,१२,२५०.०० ६६,१२,२५०.०० 
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सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म चालु आ.व.को २०७७ जषे्ठ मसावतसम्मको सगमक्षा प्रस्ततु िदयछु । 

चालु आ.व.को जषे्ठ मसावतसम्म सघंीर् सरकारबाट प्राप्त गवगत्तर् समानीकरण रु. ७,४९,०००००.०० को 

(५३.८३ प्रगतशत), राजश्व बाँिफाँि रु. ८,२१,६३,५८०.०० को (४६.६७ प्रगतशत), सशयत चाल ुअनुदान 

रु. १८,२५,२२,०८०.०० (४७.५८ प्रगतशत), िररवसँि गवशेश्वर कार्यक्रम र स्थानीर् पुवायधार साझदेारी 

कार्यक्रमको िरी २५ प्रगतशत खचय भएको छ । कोगभि १९ को महामारी र सरकारले लिाएको लकिाउनका 

कारण लक्ष्र् अनुसारको राजश्व असलुी कम हुन ेदगेखवछ । 

चाल ु आ. व. को अवत्र् सम्ममा चाल ु तफय  गवगनर्ोगजत कुल बजटे २६८४५९२०३/-  मध्र् े रु 

२६०१०५२९८/- (२६ करोि १ लाख ५ हजार २ सर् ९८) खचय भइ रु ८३५३९०५ मौज्दात   रहने साथ{ 

पुँगजित तफय  रु.१५९०८०८९२।–(पवर करोि नब्बे लाख) मध्र् े रु.१५२०८८९७७।-  खचय भइ 

६९९१९१५ मौज्दात रहने दगेखवछ । चालु र पुजीित तफय  िरी चालु आ. व.मा रु १६४९५८२० खचय नभइ 

मौज्दात १५३४५८२०।- रहने दगेखवछ ।  

आगामी बियको र्जेटका  उद्देश्यहरुः- 

१५) सुुःखी, खुुःसी तथा आफ्नो अगधकार प्रगत सचेत र आफ्नो कतयव्र् प्रगत जािरुक नािररक तर्ार िने । 

गवकासबाट प्राप्त लाभहरुको समवर्ागर्क गवतरण माफय त सामागजक वर्ार् सुगनगिता भएको िाउँपागलका 

गनमायण िने । 

१६) पुवायधारको गनमायण िरी िाउँपागलका लाई समुवनत, सुदृि, स्वाधीन र समाजबाद उवमुख अथयतवत्रको 

गनमायण िने । 

१७) नािररकका आधारभुत आवश्र्कता पररपुगतय िद ैजीवनस्तर सुधार िन े। उिमशील तथा व्र्ावसार्ी 

नािररकको गसजयना िद ैपुँजी गनमायण िरी िाउँपागलकाको आगथयक बगृि िने । 

१८) िाउँपागलकालाई कृगर् र गशक्षाको केवरका रुपमा गवकास िद ै दधु, मास,ु फलफुल, तरकारी र 

खाद्यावनमा आम्मगनभयर बनाउद ैहरेक नािररकलाई स्वरोजिार बनाउने । 

१९) साधन, स्रोत, अवसर र क्षमताको गवकास तथा उच्चतम उपर्ोि िरी रुत आगथयक तथा मानगवर् 

गवकास िन े। 
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सभाध्यक्ष महोदय,  

२०) नेपाल धमयगनरपक्ष रारि भएर अवतरायगरिर् जितमा िरेको प्रगतविता तथा अगभसवधीहरु, दीिो गवकास 

लक्ष्र्, गवकासशील मुलुकमा स्तरोवनगत हुन ेरागरिर् लक्ष्र्, नपेालको संगवधानमा गनगदयष्ट मौगलक हक तथा 

नािररक कतयव्र्, संगवधानले गववर्ास िरेको स्थानीर् सरकारको अगधकार क्षेत्र, नेपालको पवरौ र्ोजनाले 

तोकेका प्राथगमकताहरु, स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, आिामी आथयगक वर्यका लागि संघीर् 

सरकारको नीगत तथा कार्यक्रम र बजटे, िण्िकी प्रदशे सरकारको नीगत तथा कार्यक्रम र बजटे, स्थानीर् 

नािररकको नीगत तथा कार्यक्रम र वजटे, स्थानीर् नािररकको माि, चाहाना तथा आवश्र्कता, वस्ती, 

टोल, विा, गवर्र्ित सगमगतमा भएका छलफल र प्राथगमकता, गवज्ञहरुको सुझाव, िाउँ कार्यपागलकामा 

भएको साधन स्रोतको उपलब्धता तथा र्स िाउँ कार्ायपगलकाको आ.व.२०७७।०७८ को पाररत गनती तथा 

कार्यक्रमलाई प्रमुख आधार मानी आिामी आगथयक बर्यको बजटे गनमायण िरेको छु । 

२१) नेपालका नर्ाँ िाउँपागलका मध्र्े धवलागिरी िाउँपागलका पगन एक हो । धवलागिरीको सवायङ्गिण 

गवकासका लागि गवद्यमान चनुौगतहरु र्स प्रकार प्रस्तुत िरेको छु । 

 कोरोना भाइरस (कोगभि १९) को महामारीले पारेको असर 

 भौिोगलक गवर्मता, जोगखमपुणय स्थानको बाहुल्र्ता 

 जनसंगख्र्क लाभको पुणय उपर्ोि 

 नािररक उत्तरदागर्त्व तथा गजम्मेवारी अगभवगृि 

 र्ुवाहरुको स्वदशे आिमन र वरेोजिारी 

 सबै शासकीर् साझदेारहरुको सामागजक उत्तरदागर्त्व गसजयना 

 समग्र शासन प्रकृर्ामा सुशासन कार्म िरी पुणय नािररक सवतुगष्ट प्रदान 

२२) प्रस्तुत चुनौगतहरुको बावजतु पगन गनम्न सवल पक्षहरुको गवद्यमानताले र्ी चुनौगतहरुको वर्नुीकरणमा 

सहर्ोि पगु्ने अपेक्षा िरेको छु । 

 जस्तोसुकै महामारी र संकटमा पगन िाउँपागलकावासीले आत्मवल र धरै्यता 

 भौिोगलक तथा सामागजक गवगवधता 

 िाउँपागलकाको सवायङ्गिि गवकासमा नािररकको चासो 
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 र्ोजनावि तथा गदिो गवकासको आधारगशला तथा माियगचत्र 

 राजनैगतक सहमगतजवर् संस्कारको गवकास 

 वदैगेशक रोजिारबाट प्राप्त नगवनतम ज्ञान, सीप, प्रगवगध तथा प्रवगृतको समाज गवकासमा उपर्ोि, 

 सामागजक ऐक्र्विता, भाइचारा एव ंसद्भाव 

 िाउँपागलकावासीमा सकरात्मक सोच र दृगष्टकोण 

 

२३) प्रस्तुत िररएका उिेश्र्हरुको व्र्वहाररक रुपावतरणका लागि वजटेका गनम्न प्राथगमकताहरु गनधायरण 

िरेको छु । 

बजेटका प्राथषमकिाहरुः- 

कार्यक्रम तथा बजटे तर्ार िदाय गनम्न गवर्र्लाई मखु्र् प्राथगमकतामा रागखएको छ । 

 महामारी र संकटको सामना िन,े प्रगतरोधी क्षमता अगभवगृि, 

 स्थानीर् सरकारको शासन व्र्वस्थापनमा सुशासनको प्रत्र्ाभुगत, 

 नािररकका आधारभुत आवश्र्कताको पररपुगतय, 

 गदिो पुवायधार गनमायणबाट नािररकहरुमा सहज सेवाको पहुचँ वगृि,  

 सिक, खानेपानी, गसचंाई, जलगवद्यतु जस्ता प्रमुख पुवायधार क्षेत्रको गवकास 

 आगथयक तथा सामागजक गवकासका माध्र्मबाट िररवी गनवारणमा प्रत्र्क्ष र्ोिदान गदने गवर्र्हरु, 

 उत्पादनमुलक तथा गछटो प्रगतफल प्राप्त िनय सगकन ेगवर्र्हरु, 

 जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजिारीमा बिावा हुने गवर्र्हरु,  

 स्थानीर् स्रोत साधन र सीपको अगधकतम प्रर्ोि हुने गवर्र्हरु, 

 मगहला बालबागलका तथा लगक्षत समुदार्लाई प्रत्र्क्ष लाभ पगु्ने गवर्र्हरु, 

 लैङ्गिक समानता र सामागजक समाबेगशकरणलाई टेवा पुग्न ेगवर्र्हरु, 

 गदिो गवकास वातावरणीर् संरक्षण तथा सम्बियन िनय सघाउ परु्ायउने गवर्र्हरु, 
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 गशक्षा, स्वास््र् लिार्त समग्र सामागजक समावगेशकरण र लैंगिक समानता जस्ता क्षेत्रको पुवायधार 

गवकास, 

 कृगर् क्षेत्रको आधगुनकीकरण, गवगवगधकरण, र्ागवत्रकरण र व्र्ावसागर्कीकरण 

 पर्यटन तथा साँस्कृगतक पुवायधारको गवकास तथा प्राकृगतक स्रोतसाधनको महत्तम र गदिो उपर्ोि 

तथा वातावरण संरक्षण, उद्योिको गवकास र गवपद ्व्र्वस्थापनमा गशघ्र सम्वोधन, 

 वजटे कार्ायववर्नको क्षमता अगभवगृि, 

सभाध्यक्ष महोदय,  

अब म कार्यक्रम तथा बजटेमा समावशे िररएका गवर्र्ित क्षेत्रहरुअवतियत का र्ोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ततु 

िनय चाहवछु ।  िाउँपालाका प्रस्ततु चुनौती, उिेश्र् र प्राथगमकताको आधारमा रहरे  कृषि, पययटन, पुर्ायधार 

र रोजगार : सुन्दर धर्लाषगरी समृषिको आधार भवने नारालाई व्र्वहाररक रुपावतरण िनय धवलागिरी 

िाउँ कार्यपागलकाको आगथयक वर्य २०७८/०७९ को बजटे तथा कार्यक्रम प्रस्ततु िदयछु । 

आषथयक षर्कास 

सबल सक्षम र समुवनत धवलागिरीको गवकासका लागि आगथयक गवकास अपररहार्य हुवछ आगथयक 

गवकासको मुख्र् गशर्यकमा उद्योि तथा वागणज्र्, कृगर्, पर्यटन, गवगत्तर् क्षेत्र र सहकारी रहकेा छन । र्स 

गशर्यकमा कुल रु  २२  लाख असी हजार बजटे गवगनर्ोजन िररएको छ ।  

कृषि 

कृगर्को आधगुनकीकरणका लागि हाते ट्र्ाक्टर गवतरणका लागि ५० प्रगतशत अनुदानमा रु पाँच 

लाख गवगनर्ोजन िरेको छु । 

पचाँस प्रगतशत अनुदानमा थ्रेशर मसेगसन  गवतरणका लागि रु पाँच लाख गवगनर्ोजन िरेको छु । 

कुटनी गमल गवतरणको लागि आवश्र्क बजटे गवगनर्ोजनको लागि आवश्र्क बजेट गवगनर्ोजन 

िरेको छु । 

सामदुागर्क तथा गनजी जगिबुटी खतेी गवस्तारको लागि आवश्र्क बजटे  गवगनर्ोजन िरेको छु 

। 
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पिु सेर्ा 

पशुमा लाग्ने सरुवा रोि गनर्वत्रण तथा व्र्वस्थापन िनय भेटेरेनरी और्गध खररदका लागि रु पाचँ लाख 

गवगनर्ोजन िरेको छु ।  

पचास प्रगतशत  अनुदानमा वोर्र बोका गवतरणका लागि आवश्र्क बजटे गवगनर्ोजन िरेको छु । 

पययटन 

 िाउँपागलका गभत्र रहकेा पर्यटकीर् िवतव्र्हरुको प्रचार प्रसार तथा पर्यटन  गवस्तारका लागि िाउँपागलका 

स्तरीर् पर्यटन महोत्सव आर्ोजनाका लागि रु पाँच लाख गवगनर्ोजन िरेको छु । 

धवलागिरीमा आउने पर्यटनलाई अगतथी सत्कार िुणस्तरीर् सेवा प्रदान िरी पर्यटनको गदिो गवकास िनय 

होमस्टे व्र्वस्थापन तागलमको लागि रु पाँच लाख गवगनर्ोजन िरेको छु । 

पर्यटन सूचना बोिय गनमायणका लागि रु ३ लाख गवगनर्ोजन िरेको छु 

पर्यटन क्र्ाम्प दगेख लम्सुङ मा. गव. सम्म घोिेटो बाटो गनमायणका लागि रु ४ लाख गवगनर्ोजन िरेको छु । 

सभाध्यक्ष महोदय 

सामाषजक षर्कास 

सामागजक गवकासको मखु्र् गशर्यकमा खानपेानी तथा सरसफाई, लैङ्िीक समानता तथा सामागजक 

समावशेीकरण, गशक्षा, स्वास््र् र संस्कृती प्रवियनका कार्यक्रमहरु समेगटएका छन । र्स गशर्यकमा कुल रु. 

चार करोि सैगतस लाख तेह्र हजार आठ सर् बीस रुपैरँ्ा बजटे गवगनर्ोजन िररएको छ । जसअवतियत : 

षिक्षा 

वर्ून ज्र्ालामा काम िद ैआउनुभएका गवद्यालर् कमयचारी र बालगवकास सहजकतायहरुको तलब नपेाल 

सरकारले घोर्णा िरेको वर्ूनतम पाररश्रगमक  बराबर परु्ायउने उद्दशे्र्का साथ आवश्र्क बजटे गवगनर्ोजन 

िरेको छु । 

अगभभावकलाई आगथयक चपेटाबाट थोरै भएपगन मुगक्त गदलाउने उद्दशे्र्कासाथ गशक्षासँि आर्आजयन 

कार्यक्रमलाई प्राथगमकतामा रागख रु २८ लाख गवगनर्ोजन िरेको छु । 
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एक पागलका एक प्रागवगधक गवद्यालर्को अवधारणा अनुरुप छनौटमा परेको ताकम माध्र्गमक 

गवद्यालर्को भौगतक पूवायधार र गनमायणको लागि रु १५ लाख गवगनर्ोजन िरेको छु । 

स्थानीर् मौगलक भार्ा, संस्कृती,कला ,तथा आगथयक सभंावनाको क्षेत्र समेटी स्थानीर् पाठ्र्क्रम तथा 

पाठ्र्पुस्तक गनमायण िनय रु पाँच लाख गवगनर्ोजन िरेको छु । 

कक्षा ८ को परीक्षालाई व्र्वगस्थत र त्र्परक बनाउनको लागि पागलका स्तरमा क्षेत्रित रुपमा केवराध्र्क्ष 

तोकी परीक्षा सञ्चालन िनय रकम गवगनर्ोजन िरेको छु । 

स्र्ास््य 

धवलागिरी िाउँपागलकाका आम नािररकको स्वास््र् सेवाको सुगनगित िरी और्गध व्र्वस्थापनको लागि 

ससतय सगहत रु १८ लाख रुपैर्ा गवगनर्ोजन िरेको छु । 

कोगभि १९ का कारण उत्पवन पररगस्थको सामना िनय स्थानीर् तहमा पाँच शरै्ाको अस्थाइ अस्पताल ित 

आ .व. दगेख सञ्चालनमा आएको र सो अस्पतालमा गवशेर्ज्ञ शेवा प्रदान िद ैआएका िाक्टरको सेवालाई  

गनरवतरता गदईएको छ । 

ताकममा सञ्चागलत ल्र्ब सेवालाई िुणस्तरीर्, भरपदो र सेवामुखी  बनाउन आवश्र्क ल्र्ाव सामग्री 

खररदका लागि रु ४ लाख गवगनर्ोजन िरेको छु । 

र्सै आ.व बाट सञ्चागलत नािररक आरोग्र् केवरमा और्गध व्र्वस्थापनको लागि रु तीन लाख 

व्र्वस्थापन िरेको छु । 

सुनौलो  हजार गदनका आमासँि अध्र्क्ष कार्यक्रम, VIA गसगवर सञ्चालन, सुरगक्षत िभयपतन सेवा गवस्तार 

लिाएतका कार्यक्रम लाई र्स आ.व.मा पगन गनरवतरता गदइएको छ । 

स्वास््र् संस्थाबाट पप्रदान िररने सेवा हरुलाई िुणस्तरीर् र प्रगवगधमैत्री बनाउन कम्प्र्ुटर गप्रवटर खररदका 

लागि रु ६ लाख गवगनर्ोजन िरेको छु । 
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खनेपानी िथा सरसर्ाइ 

खाम्ला खनेपानी एक घर एक धारा गनमायणका लागि रु ४ लाख गवगनर्ोजन िरेको छु । 

नाउरा खानेपानी एक घर एक धारा गनमायणका लागि रु तीन लाख पचास हजार गवगनर्ोजन िरेको छ । 

चेचुङ खानेपानी गनमायणका लागि रु तीन लाख पचास हजार गवगनर्ोजन िरेको छु 

वर्सधारा िल गनकास र्ोजनाका लागि रु पाँच लाख गवगनर्ोजन िरेको छु । 

मुदी गसम्पाटा िल गनकास र्ोजनाको लागि रु चार लाख गवगनर्ोजन िरेको छु । 

खेलकुद 

धवलागिरी िाउँपागलकाको सान रागरिर् खलेािी उत्पादन भवने नारालाइ साकार पानय ससतय सगहत रु ३ 

लाख गवगनर्ोजन िरेको छु । 

भुमे आधारभुत गवद्यालर् खले मैदन गनमायणका लागि रु पाँच लाख गवगनर्ोजन िरेको छु । 

खोररर्ा खलेमैदान गनमायणका लागि रु तीन लाख गवगनर्ोजन िरेको छु । 

मलम्पार खले मैदान गनमायणका लागि रु २ लाख गवगनर्ोजन िरेको छु  

एक वािय एक खले मैदान गनमायणको लागि विा नं. ४ मुदीमा रु दश  लाख गवगनर्ोजन िरेको छु । 

लैङ्षगक समानिा सामाषजक समारे्िीकरण 

उमेर सावदगभयक  गववाहसिँ उपाध्र्क्ष कार्यक्रमको लागि रु पाँच लाख  गवगनर्ोजन िरेको छु । 

गवभेदरगहत समाज गनमायणमा दगलतहरुको भूगमका कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्र्क बजटे 

गवगनर्ोजन िरेको छु । 

ि र घ वियका  अपाङ्िहरु तथा सामागजक सुरक्षा भत्ता नखाने एकल मगहलाहरुको जीगवकोपाजयन कार्यक्रम 

सञ्चालनको लागि रु ६ लाख तीस हजार गवगनर्ोजन िरेको छु । 
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सभाध्यक्ष महोदय, 

पूर्ायधार षर्कास 

र्स क्षेत्र अवतियत उजाय, भवन तथा सहरी गवकास, वकैगल्पक उजाय र सञ्चार, सिक तथा अवर् पुवायधारका 

क्षेत्रहरु समेगटएका छन । र्स गशर्यकमा कुल रु सात करोि बर्ानब्ब ेलाख पचास हजार गवगनर्ोजन िररएको 

छ । जसअवतियत : 

िाउँपागलकाबाट प्रदान िररने सेवा प्रवाहलाई गछटो, छररतो र नािररकमैत्री बनाउन े उद्दशे्र्का साथ 

िाउँपागलकाको प्रशासकीर् भवन गनमायणका लागि रु एक करोि बजटे गवगनर्ोजन िरेको छु । 

लुलाङ सामुदागर्क भवन गनमायणको लागि रु १८ लाख बजटे गवगनर्ोजन िरेको छु । 

प्रशासगनक भवन गिगपआर िनयको लागि आवश्र्क बजटे गवगनर्ोजन िरेको छु । 

जषे्ठ नािररकको सम्मान िद ैजषे्ठ  नािररक कल्र्ाण केवर भवन गनमायणको लागि रु दश लाख रुपैर्ा बजटे 

गवगनर्ोजन िरेको छु । 

 दगलत समुदार्को हक गहत र उत्थानको लागि राम्चे र गसवाङमा दगलत भवन गनमायणको लागि आवश्र्क 

बजटे गवगनर्ोजन िरेको छु ।  

मुना गबच बाटो गवस्तारको लागि रु १६ लाख रुपैरँ्ा बजटे गवगनर्ोजन िरेको छु ।  

नािररकलाई आवािमनमा सहज पहुचँ परु्ायउन े उद्दशे्र्का साथ धवलागिरी िाउँपागलकाको विा नं. ६  

राम्चे, बुल मोटरबाटो गनमायणका लागि रु १० लाख रुपरै्ा गवगनर्ोजन िरेको छु । 

दर दगेख थलिाँिा सम्म िोरेटो बाटो गनमायणको लागि रु दश लाख रुपैर्ा गवगनर्ोजन िरेको छु । 

सभाध्क्ष महोदय, 

र्न र्ािार्रण िथा षर्पद व्यर्स्थापन 

र्स क्षेत्रमा वन तथा वातावरण गवपद व्र्वस्थापन प्रकोप व्र्वस्थापन, राहात, उद्दार, पनुस्थायपना, वातावरण 

संरक्षण र गदिो गवकास लिाएतका कार्यका लागि  रु.एब करोि बाइस लाख गवगनर्ोजन िरेको छु । 

 जसअवतियत : 
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गवश्वव्र्ापी रुपमा फैगलएको कोगभि १९ का कारण जनजीवन प्रभागवत हुदँ ैिएको हुदँा र्सको सम्भागवत 

जोगखम वर्ूनीकरण िनयको लागि कार्यर्ोजना बनाइ कार्ायवर्वर्न िन ेिरी गवपद व्र्वस्थापन कोर्मा रु एक 

करोि गवगनर्ोजन िरेको छु । 

समुदार् तथा गवगभवन कल्वहरुको सहकार्ायमा सिकको छेउछाउमा वकृ्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन िरी 

हररत सिक गनमायण िनय आवश्र्क रकम गवगनर्ोजन िरेको छु । 

प्राकृगतक गवपदका कारण गनम्तने बािी पगहरो तथा नदीजवर् कटान बाट हुने क्षती वर्ूनीकरणका लागि 

ग्र्ागवन जाली खररदका लागि रु दश लाख गवगनर्ोजन िरेको छु । 

संस्थागि षर्कास सेर्ा प्रर्ाह र सुिासन 

र्स क्षेत्रमा अगभलेख व्र्वस्थापन, नािररक विापत्र, मानव संसाधन गवकास, सुचना प्रगवगध, सुरक्षा 

व्र्वस्थापन, सेवा प्रवाह, आवतररक तथा अगवतम लखेापरीक्षण, वर्ागर्क सगमगत व्र्वस्थापन, राजश्व 

पररचालन, संस्थाित क्षमता गवकास, पुँजीित सम्पतीको सञ्चालन र सम्भार, कार्ायलर् सामान तथा 

सेवाहरु, सेवा तथा परामशय, कार्यक्रम सम्बवधी खचयहरु, अनुिमन / मुल्र्ाङ्कन र भ्रमण अवतियत हुन े

खचयहरु, गस्थर सम्पगतको उपभोि खचय, सेवा शुल्क आगद समेगटएका छन । र्स गशर्यकमा कुल रु. आठ 

करोि छर्त्तर लाख छ हजार गवगनर्ोजन िरेको छु । 

िाउँपागलकाबाट प्रदान िररने सेवा प्रवाहलाई गछटो, छररतो र नािररकमैत्री बनाउन े उद्दशे्र्का साथ 

िाउँपागलकाको प्रशासकीर् भवन गनमायणका लागि रु. एक करोि बजटे गवगनर्ोजन िरेको छु । 

विा कार्ायलर् गिगजटल नािररक विापत्र, ई एटेविेवस जिान तथा खररदका लागि रु. पाँच लाख गवगनर्ोजन 

िरेको छु । 

सावयजगनक सुनुवाइ तथा गवगवध गसगवर सञ्चालनको लागि रु. १२ लाख गवगनर्ोजन िरेको छु । 

प्रत्र्ेक विामा इवटरनेट सेवालाई िुणस्तरीर् र भरपदो बनाउन आवश्र्क बजटे गवगनर्ोजन िरेको छु । 

कमयचारीको क्षमता अगभवगृि तागलमका लागि आवश्र्क बजटे गवगनर्ोजन िरेको छु । 

नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार तथा अवर् गवकास साझदेार संस्था सँि सहकार्यमा िाउँपागलकाको पूवायधार 

गवकासका लागि चाल ु आ. व.मा खचय हुन नसकेको  रकमबाट समपूरक कोर्मा बजटे सुगनगित िन े

व्र्वस्था गमलाएको छु । 
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अन्य िर्य  

र्स गवर्र् क्षेत्र अवतियत सामागजक सुरक्षा सशतय अनदुानबाट प्राप्त चालु खचय िरी रु.२५७९०००००/- 

(२५ करोि उनानसी लाख) खचय हुन ेअनुमान िरेको छु । 

क्र स क्षेत्र व्र्र् 

१ आगथयक गवकास २२८००००/- 

२  सामागजक गवकास ४३७१३८२०/- 

३ पूवायधार गवकास ८४७०००००/- 

४ वातावरण तथा गवपद व्र्वस्थापन ७९२५००००/- 

५ सुशासन तथा संस्थाित गवकास ८७६०६०००/- 

६ सामागजक सुरक्षा ८०००००००/- 

७  सशतय तफय  १७७९०००००/- 

सभाध्यक्ष महोदय,  

अब म आिामी आ ब मा िाउँपागलकाको अनुमागनत आर् प्रसतुत िनय चाहवछु ।  

आिामी आ.ब. मा संघीर् सरकारबाट गवगत्तर् समानीरण अनुदान अवतियत रु.७८००००००।– (सात करोि 

असी लाख ), राजस्व बाँिफाँि अवतियत रु.८२७४२०००।–( आठ करोि सत्ताइस लाख बर्ालीस हजार 

), सशतय अनुदान अवतियत रु.१७७९०००००।– (सत्र करोि उनान्असी लाख ) गवशेर् अनुदान अवतियत 

रु.१४१०००००।–( एक करोि एकचालीस लाख), र समपूरक अनुदान बापत रु. ९९०००००।– ( उनावसर् 

लाख ) िरी कुल ३६ करोि २६ लाख बर्ागलस हजार प्राप्त हुने अनुमान िरेको छु । 

प्रदशे सरकारबाट गवत्तीर् समानीकरण अनुदान अवतियत ८१ लाख ७४ हजार, सवारी साधन कर बापत ४४ 

लाख ८८ हजार, ससतय अनुदान अवतियत ५० लाख र समपुरक अनुदान अवतियत रु पचास लाख िरी २  

करोि २६ लाख ६२ हजार प्राप्त हुने अनुमान िरेको छु । आवतररक आर् तफय  रु २३ लाख सङ्कलन हुन े

अनुमान िरेको छु ।त्र्स ैिरी चालु आ. व. मा रु १ करि ६८ लाख ९५ हजार ८ सर् बीस मौज्दात रहन े

अनुमान िरेको छु । सामागजक सुरक्ष तफय  रु.८ करोि गवगनर्ोजन िरेको छु । 

 

क्र सं. अनुदानको गकगसम रकम  

१ गवत्तीर् समानीकरण अनुदान (नेपाल सरकार) ७८००००००/- 

२ राजस्व बाँिफाँि(संघीर् सरकार) ८२७४२०००/- 
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३ सशतय अनुदान (संघीर् सरकार) १७७९०००००/- 

४ गवशेर् अनुदान (संघीर् सरकार) १४१०००००/- 

५ समपूरक अनुदान (संघीर् सरकार) ९९०००००/- 

६ गवत्तीर् समानीकरण अनुदान (प्रदशे सरकार) ८१७४०००/- 

७ सवारी साधन कर बाँिफाँि ४४८८०००/- 

८ सशतय अनुदान (प्रदशे सरकार) ५००००००/- 

९ समपूरक अनुदान (प्रदशे सरकार) ५००००००/- 

१० चालु आ.व को मौज्दात १५३४५८२०/- 

११ सामागजक सुरक्षा ८०००००००/- 

१२ आवतररक आर् २३०००००/- 

 कुल आय ४८२९४९८२०/- 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म आगथयक वर्य २०७८/७९ को लागि राजस्व नीगत  प्रस्तुत िनय चाहावछु । 

स्थानीर् सरकारको क्षेत्रगभत्रका करको दार्रा फरागकलो पाद ैआगवतरक आर् वगृि िनय कर तथा िैरकर 

राजस्वको अगधकतम पररचालन िने नीगत गलएको छु । 

िाउँपागलका गभत्र रहकेा प्राकृगतक स्रोतहरु रोिा िुङ्िा गिटी बालुवा खगनज लिाएतका दहत्तर बहत्तर 

शुल्क गवज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर स्थानीर् तहबाट सङ्कलन िरी        ि-४-२ बाँिफाँि खातामा जम्मा 

िरी ६० प्रगतशत स्थानीर् तहमा राखी ४० प्रगतशत प्रदशे सगञ्चत कोर्को खातामा जम्मा हुन ेप्रावधानलाई 

प्रभावकारीर रुपमा सञ्चालन िररनेछ । 

आगथयक रुपमा गवपवन, असहार्, प्रकोप गपगित, गवपवन छात्रवतृ्ती, गवपवन गन:शुल्क उपचार सम्बवधी 

गसफाररस दस्तुर छुट िररनेछ । 

कर सम्बवधी प्रस्ताव आगथयक गवधरे्क २०७८ र्सै साथ प्रस्तुत िरेको छु कर सम्बगवध प्रस्ताव सम्मत 

२०७८ साल साउन १ ितबेाट लाि ुहुन ेव्र्वस्था गमलाएको छु  
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सभाध्यक्ष महोदय, 

सभाका सदस्य ज्यूहरु , 

र्ो बजटे तजुयमाका लागि माियदशयन िनुयहुन े िाउँपागलका अध्र्क्ष, िाउँसभाका सदस्र्हरु,गवगभवन 

राजनीगतक दल, रारिसेवक कमयचारी,गनजी क्षेत्र, नािररक समाजका व्र्गक्तत्वहरु तथा पत्रकार जित बाट 

प्राप्त सुझाव,सहर्ोि र सल्लाहप्रगत हागदयक आभार प्रकट िदयछु । 

अवत्र्मा गवश्वव्र्ापी रुपमा फैगलएको कोगभि १९ को महामारीबाट स्वदशे तथा गवदशेमा जीवन िुमाउनु 

भएका सम्पूणय दीगदबगहनी तथा दाजभुाइहरुप्रगत भावपूणय श्रिावजली अपयण िद ैशोकाकुल पररवारजनमा 

िगहरो समवदेना व्र्क्त िदयछु । कोगभि १९ बाट स्वदशे तथा गवदशेमा  संक्रगमत हुनुभएका 

म्र्ाग्दीवासीहरुको शीघ्र स्वास््र् लाभको कामना  िदयछु । 

कोगभि १९ को महामारीबाट धवलागिरी िाउँबासीहरु सुरगक्षत रहन आिामी गदनमा िाउँ सरकारल ेचाल्न े

हरेक कदममा गनरवतर साथ र सहर्ोि पाइरहने गवश्वास गलएको छु । र्ो संकटको घिीमा एकजटु भइ 

महामारीको रोकथाम,गनर्वत्रण र उपचारको कार्यमा खगटनुहुने स्वास््र्कमी,सुरक्षाकमी,स्वर्मसेवक र 

रारिसेवक कमयचारीको र्ोिदानको उच्च प्रशंसा िद ैजनप्रगतगनधी, राजनीगतक दल,सञ्चारकमी, उद्योिी 

व्र्वसार्ी आगद सबैलाई धवर्वाद गदद ैगनरवतर सहर्ोिको अपेक्षा राख्दछु  । 

र्ो बजटेको सफल कार्ायववर्नमा सब ैपक्षको पूणय सहर्ोि रहन ेअपके्षा िरेको छु । साथ ैमुलुक गभत्र र 

बागहर रहनुभएका सब ैनपेालीलाई समिृ धवलागिरी,सुखी धवलागिरीवासी गनमायणमा हाम्रो सरकारको 

महान र्ात्रामा सहभािी हुन आव्हान िदयछु । 

धन्यर्ाद 

प्रस्िुिकिाय 

रेिम छन््याल 

गाउँपाषलका उपाध्यक्ष 

षमषि:२०७८/०३/०९ 

      स्थान : गाउँपाषलका सभाहल मुना, म्याग्दी 
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