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गाउौँसभाका सभाध्र्क्ष ज्र्ू, 

गाउौँसभाका सदस्र् ज्र्ूहरु,  

१. धवलागिरि िाउँ कार्यपागलकाको आगथयक वर्य २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रम र्स 

िरिमामर् सभामा प्रस्ततु िरििहदा म िौिव व्र्क्त िदयछु । गवगभन्न िाजनैगतक आिोह 

अविोह पाि ििेि अगहले हामी समगृि ि समनु्नगतको र्ात्रामा अिागि बगििहकेा छौ ँ । 

िागरिर्ता, स्वागधनता, सामागजक न्र्ार्, समानता ि  सम्मगृि हागसल िनय, संघीर् शासन 

प्रणाली कार्म िनय गवगभन्न समर्मा आफ्नो अमलू्र् जीवन उत्सिय िनुयहनेु वीि सगहदहरु 

प्रगत भावपणूय श्रिान्जली व्र्क्त िदयछु । र्स महत्वपणूय अवसिमा दशेमा भएका गवगभन्न 

आन्दोलनमा गनिन्ति लागििहने र्ोिाहरुप्रगत सम्मानका साथै मलुकुको िाजनीगतक, 

आगथयक एवम ्सामागजक सबलीकिणका लागि नेततृ्वदार्ी भगूमका खले्नहुुने िाजनैगतक 

गशखि व्र्गक्तत्व, अग्रज नेताहरु प्रगत हागदयक सम्मान प्रकट िदयछु । 

२. नेपालमा दशकौंको संघर्य ि बगलदान पगछ नेपाली जनताले आफँैले चनेुका 

प्रगतगनगधहरुबाट संगवधान गनमायण ििी आफूले चाहकेो शासन ि गवकासमा सहभािी हुने 

अवसि गमलेको छ । नािरिकले दखे्न सक्ने, छुन सक्ने, अनभुव िनय सक्ने, सगजलै भेट्न 

सक्ने पहुचँमा िहकेो स्थानीर् सिकाि भएको हुदँा गवकासमा नािरिकको साथयक ि जीवन्त 

सहभागिताको सगुनगितता िनय सगकएको छ । संघीर्ता कार्ायन्वर्नपगछ स्थानीर् तहको 

दोस्रो गनवायचन सफलतापवूयक सम्पन्न भई जनप्रगतगनगधहरुले कार्यभाि सम्हागलसकेको 

अवस्था छ ।   

३. िाज्र्को शासकीर् स्वरुप तीन तहमा पनुयसंिचना ििी तीन वटै तहका सिकािबीच समन्वर् 

ि सहकार्य िद ैस्रोत साधनको प्रबन्ध ििी गवकासका कार्यक्रमहरु अिागि बगििहकेा छन 

। स्थानीर् सिकािका बजेटका स्रोतहरु मलूतः संघीर् सिकािबाट प्राप्त समानीकिण 

अनदुान िकम, िाजश्व बाँिफाँिबाट प्राप्त हुने िकम, सशतय अनदुान िकम, गवशेर् अनदुान 

िकम ि िण्िकी प्रदशे सिकािबाट प्राप्त र्स्तै प्रकृगतको िकम हाम्रो स्थानीर् संगचत 

कोर्को प्रमखु आधाि हो । आफ्नै स्रोतको िाजश्व ि िैि कि िाजश्वको गहस्सा हाम्रो बजेटमा 



3 
 

न्र्नू िहकेो छ । स्थानीर् िाजश्व प्रागप्त ि परिचालनको गहस्सा कम िहकेो ि सशतय 

अनदुानको गहस्सा बिी भएको अवस्थामा स्थानीर् गवगशष्ट समस्र्ाहरु समाधान िनय 

कगिन िहकेो परिप्रेक्ष्र्मा सबै के्षत्रमा समगुचत एवं समन्र्ागर्क गहसाबले सम्बोधन िनय 

सगकएको अवित ििाउदछु । 

४.  िाउँपागलकाको संगचत कोर्लाई स्थानीर् आवश्र्कता ि प्राथगमकतामा आधारित भई 

प्रर्ोि िनय उच्चतम प्रर्ाश िरिएको छ । धवलागिरिलाई साझा भिुोलको रुपमा गलई 

नािरिकहरुलाई भएका कगिनाई, पिेका समस्र्ालाई केन्रमा िागख सबै घि, बस्ती, टोल 

ि विालाई गसक्रीबि ििी समग्र धवलागिरिको गवकास िने सोच बजेटमा िागखएको छ । 

आगथयक रुपले गवपन्न तथा सीमान्तकृत समदुार्मा लगक्षत कार्यक्रमहरु परु् र्ाउने प्रर्ाश 

िरिएको छ । सेवाप्रवाह गछटो ि सहज भएको छ। आर्आजयन, उद्यम गवकास, स्विोजिाि 

ि िोजिािीका अवसिहरु वगृि भई नािरिकको दगैनक जीवनर्ापनमा सहर्ोि पिुेको छ । 

समावेशी गवकास, समन्र्ागर्क गवकासको प्रगतफल सबै नािरिकहरुले उपर्ोि िने 

अवसि गमलेको छ । लगक्षत समदुार्, जेष्ठ नािरिक, बालबागलका, मगहला, अपाङ्िता 

भएका व्र्गक्त ि अल्पसंख्र्क समदुार्को आत्मसम्मान, आगथयक गवकास, सीप 

गवकासको के्षत्रमा सहर्ोि पिुेको छ । दीिो गवकास लक्ष्र्, नेपालको पन््ौ ँपञ्चवर्ीर् 

र्ोजना, िाउँपागलकाको िरुुर्ोजनाले तर् ििेका सोच ि उपलब्धी हागसल िने तफय  

िाउँपागलका गक्रर्ाकलापहरु अिागि बिेका छन ्। 

५. हागम सावयभौम जनतावाट गनवायगचत भएि आएको िेि मगहना पिूा हुदछै ।  हामी गनवायगचत 

भएि स्थानीर् सिकाि सञ्चालन िनय आउद ै िदाय िाउँपागलकको पवूायधाि, सिक 

र्ातार्ात, गवद्यतुीकिण, खानेपानीको सगुवधा, गसचँाई, गवद्यालर्को भौगतक तथा 

संस्थाित अवस्था, स्वास््र् चौकीहरुको व्र्वस्थापन ि भवनको अवस्था, कृगर् तथा 

पशपुालन, कार्ायलर्को भौगतक तथा संस्थाित गवकास लिार्त अन्र् क्षेत्रमा अगघल्लो 

कार्यकालका जनप्रगतगनगधहरुले ५ वर्यको अवगधमा बसाएको जिको स्मिण िद ै अको 

पाँच वर्े कार्यकालका लागि गदशागनदशे िनुयपनेछ ।  



4 
 

६. गदिो भौगतक गवकासलाई जोि गदद ैसबै वस्ती, विा ि अन्ति पागलका तथा गजल्ला जोि्ने 

सिक सञ्जालको गवकास हुदँछै । सिकलाई व्र्ावसागर्क ि पर्ायविणीर् बनाउन जोि 

गदइएको छ । "कृर्र्, पर्िटन, पूवािधाि ि िोजगाि : समृद्ध धवलार्गरि र्नमािणको 

आधाि" हाम्रो दीघयकालीन सोच पणूय हुदँछै । समग्रमा समिृ धवलागिरि, स:ुखी 

धवलागिरिबासी हुदै ँ समिृ नेपाल, सःुखी नेपालीको िागरिर् लक्ष्र् पिूा हुने ििी हाम्रा 

र्ोजनाहरु कार्ायन्वर्न भई िहकेा छन । 

७. आिामी आगथयक वर्य २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रम तर् िदाय मलेै िाउँपागलकाले 

अिागि सािेको दीघयकागलन सोच तथा िाउँपागलकाका िौिवका र्ोजनाको 

कार्ायन्वर्नलाई जोि गदएको छु । नािरिकका दगैनक आधािभतू आवश्र्कता सम्बोधन 

िने, नािरिकका सामागजक तथा आगथयक गहत सम्वियन िने, समावेशी तथा समन्र्ागर्क 

गवकास अिागि बिाउने तथा दीिो गवकासलाई आत्मसाथ िने प्रबन्ध गमलाएको छु । 

हरित गवकासको अवधािणालाई केन्रमा िाखिे बजेट तथा कार्यक्रमका सबै अवर्वहरु 

अिागि बिेका छन ्।  

८. लेखापिीक्षण प्रर्तवेदनः- िाउँपागलकाको ित आगथयक वर्य २०७७/०७८ को आगथयक 

श्रेस्ता र्स िाउँपागलकामा िहकेो आ.ले.प शाखाबाट आन्तरिक लेखा पिीक्षण ि 

महालेखा पिीक्षकको कार्ायलर्बाट अगन्तम लेखा पिीक्षण भई प्रािगम्भक प्रगतवेदन प्राप्त 

भएको छ । बेरुज ुदगेखएका र्ोजनाहरु फिफािक ििी फर्छ्र्ौट हुने क्रममा िहकेा छन ्। 

म.ले.प. बाट प्रािगम्भक रुपमा औलँ्र्ाईएका बेरुजकुो प्रगतगक्रर्ा समेत समर्मा नै पिाई 

सगकएको छ । बाँकी िहकेो बेरुज ुफर्छ्र्ौटका लागि आवश्र्क प्रगक्रर्ा अिागि बिाइएको 

छ । ित आ.व.मा दगेखएका नीगतित बेरुजलुाई चाल ु आ.व.मा नदोहोरिने ििी 

कार्ायन्वर्न िरिएको छ । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अब म चाल ुआ.व. २०७८/०७९ को संशोगधत कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ततु िदयछु । 

क) आम्दानी तर्ि  
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शीर्िक अनुमार्नत बजेट शंसोर्धत बजेट 

गवत्तीर् समानीकिण तफय  संघीर् 

सिकाि 

७,८०,००,०००.०० ७,८०,००,०००.०० 

सशतय चाल ु अनदुान संघीर् 

सिकाि 

१७,९९,१३,०००.०० १७,९९,१३,०००.०० 

सशतय पुँजीित अनदुान संघीर् 

सिकाि 

२,५०,००,०००.०० २,५०,००,०००.०० 

िाजश्व बाँिफाँि संघीर् सिकाि ८,२७,८२,०००.०० ७,३८,००,०००.०० 

समपिूक अनदुान संघीर् सिकाि ९९,००,०००.०० ९९,००,०००.०० 

आन्तरिक िाजश्व २३,००,०००.०० ३०,००,०००.०० 

ित वर्यको मौजदात १,५३,४५,८२०.०० १०,००,०००.०० 

प्रदशे समानीकिण िण्िकी प्रदशे ८१,७४,०००.०० ८१,७४,०००.०० 

िाजश्व बाँिफाँि िण्िकी प्रदशे ४४,८८,०००.०० ३५,००,०००.०० 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अब म चाल ुआ.व.को २०७९ जेष्ठ मसान्तसम्मको समीक्षा प्रस्ततु िदयछु । 

९. चाल ु आ.व.को जेष्ठ मसान्तसम्म संघीर् सिकािबाट प्राप्त गवत्तीर् समानीकिण रु. 

७,८०,००,०००.०० को (१०० प्रगतशत), िाजश्व बाँिफाँि रु. ५,८८,२६,३७२.१८ 

(७१.०६ प्रगतशत), सशतय चाल ुअनदुान रु. १७,८३,३६,०००.०० (९९.१२ प्रगतशत) 

प्राप्त भएको भएको छ । आन्तरिक आम्दानी रु. २८,८८,७२२ (१२५ प्रगतशत) प्राप्त भई 

िाजश्व असलुी लक्ष्र्भन्दा बिी भएको छ । 

१०. चाल ुआ. व. को अन्त्र् सम्ममा चाल ुतफय  गवगनर्ोगजत कुल बजेट २८,९३,११,८२०/- 

(२८ किोि ९३ लाख ११ हजाि ८ सर् २०) मध्र्े रु १८,४१,७१,७२८.२२- (१८ किोि 

४१ लाख ७१ हजाि ७ सर् २८ रुपैर्ाँ २२ पैसा खचय भएको छ ।  पूँजीित तफय  
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रु.१७,८४,९८,०००।–(१७ किोि ८४ लाख ९८ हजाि) मध्र्े रु. ७,८१,०५,१८४.४२।-  

(७ किोि ८१ लाख ५ हजाि १ सर् ८४ रुपैर्ाँ ४२ पैसा) खचय भएको छ । संघ ि प्रदशे 

सिकािबाट प्राप्त भएका सशतय, समपिूक ि गवशेर् अनदुान खचय ििी बाँकी िहन आउने 

िकम गफताय िदाय रु. १० लाख मौज्दात िहने अनमुान ििेको छु ।  

११. आगामी वर्िको बजेटका  उदे्दश्र्हरुः- 

क.  सःुखी, खसुी तथा आफ्नो अगधकाि प्रगत सचेत ि आफ्नो कतयव्र् प्रगत जािरुक 

नािरिक तर्ाि िने ।  

ख. गवकासबाट प्राप्त लाभहरुको समन्र्ागर्क गवतिण माफय त सामागजक न्र्ार् 

सगुनगित िने । 

ि. पवूायधािको गनमायण ििी िाउँपागलकालाई समनु्नत, सदुृि, स्वाधीन बनाई 

समाजवाद उन्मखु अथयतन्त्रको गनमायण िने । 

घ. नािरिकका आधािभतू आवश्र्कता परिपगूतय िद ैजीवनस्ति सधुाि िने ।  

ङ. उद्यमशील नािरिकको गसजयना िद ै पुँजी गनमायण ििी िाउँपागलकाको आगथयक 

वगृि िने । 

च. िाउँपागलकालाई कृगर् ि गशक्षाको केन्रका रुपमा गवकास िद ैदधू,माछा, मास,ु 

फलफूल, तिकािी ि खाद्यान्नमा आत्मगनभयि बनाउद ै हिेक नािरिकलाई 

स्विोजिाि बनाउने । 

छ. साधन, स्रोत, अवसि ि क्षमताको गवकास तथा उच्चतम उपर्ोि ििी रुत आगथयक 

तथा मानवीर् गवकास िने । 

सभाध्र्क्ष महोदर्,  

१२. नेपाल धमयगनिपक्ष िारि भएि अन्तिायगरिर् जितमा ििेको प्रगतबिता तथा सगन्ध 

सम्झौताहरु, दीिो गवकास लक्ष्र्, गवकासशील मलुकुमा स्तिोन्नगत हुने िागरिर् लक्ष्र्, 

नेपालको संगवधानमा गनगदयष्ट मौगलक हक तथा नािरिक कतयव्र्, संगवधानले गवन्र्ास 

ििेको स्थानीर् सिकािको अगधकाि क्षेत्र, नेपालको पन््ौ र्ोजनाले तोकेका 
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प्राथगमकताहरु, स्थानीर् सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४, आिामी आगथयक वर्यका लागि 

संघीर् सिकािको नीगत तथा कार्यक्रम ि बजेट, िण्िकी प्रदशे सिकािको नीगत तथा 

कार्यक्रम ि बजेट, स्थानीर् नािरिकको माि, चाहना तथा आवश्र्कता, बस्ती, टोल, 

विा, गवर्र्ित सगमगतमा भएका छलफल ि प्राथगमकता, गवज्ञहरुको सझुाव, िाउँ 

कार्यपागलकामा भएको साधन स्रोतको उपलब्धता तथा र्स िाउँ कार्यपागलकाको 

आ.व.२०७९।०८० को पारित नीगत तथा कार्यक्रमलाई प्रमखु आधाि मानी आिामी 

आगथयक वर्यको बजेट गनमायण ििेको छु । 

१३. धवलागिरिको सवायङ्िीण गवकासका लागि गवद्यमान चनुौतीहरु र्स प्रकाि प्रस्ततु ििेको 

छु । 

क. भौिोगलक गवर्मता, जोगखमपणूय स्थानको बाहुल्र्ता 

ख. जनसांगख्र्क लाभको पणूय उपर्ोि 

ि. नािरिक उत्तिदागर्त्व तथा गजम्मेवािी अगभवगृि 

घ. र्वुाहरुको गवदशे पलार्न 

ङ. सबै शासकीर् साझेदािहरुको सामागजक उत्तिदागर्त्व गसजयना 

च. समग्र शासन प्रकृर्ामा सशुासन कार्म ििी पणूय नािरिक सन्तगुष्ट प्रदान 

१४. प्रस्ततु चनुौतीहरुको बाबजदु पगन गनम्न सबल पक्षहरुको गवद्यमानताले र्ी चनुौतीहरुको 

न्र्नुीकिणमा सहर्ोि पगु्ने अपेक्षा ििेको छु । 

क. जस्तोसकैु महामािी ि संकटमा पगन िाउँपागलकाबासीको आत्मबल ि धरै्यता 

ख. भौिोगलक तथा सामागजक गवगवधता 

ि. िाउँपागलकाको सवायङ्गिण गवकासमा नािरिकको चासो 

घ. र्ोजनावि तथा गदिो गवकासको आधािगशला तथा माियगचत्र 

ङ. िाजनैगतक सहमतीजन्र् संस्कािको गवकास 

च. वैदगेशक िोजिािबाट प्राप्त नगवनतम ज्ञान, सीप, प्रगवगधको समाज गवकासमा 

उपर्ोि 
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छ. सामागजक ऐक्र्विता, भाइचािा एवं सद्भाव 

ज. िाउँपागलकाबासीमा सकािात्मक सोच ि दृगष्टकोण 

१५.  कार्यक्रम तथा बजेट तर्ाि िदाय गनम्न गवर्र्लाई मखु्र् प्राथगमकतामा िागखएको छ । 

क. सशुासनको प्रत्र्ाभगूत, 

ख. नािरिकका आधािभतू आवश्र्कताको परिपगूतय, 

ि. गदिो पवूायधाि गनमायणबाट नािरिकहरुमा सहज सेवाको पहुचँ वगृि,  

घ. सिक, खानेपानी, गसंचाई, जलगवद्यतु जस्ता प्रमखु पवूायधाि क्षेत्रको गवकास, 

ङ. आगथयक तथा सामागजक गवकासका माध्र्मबाट िरिबी गनवािणमा प्रत्र्क्ष 

र्ोिदान गदने गवर्र्हरु, 

च. उत्पादनमलूक तथा गछटो प्रगतफल प्राप्त िनय सगकने गवर्र्हरु, 

छ. जनताको जीवनस्ति, आम्दानी ि िोजिािीमा बिावा हुने गवर्र्हरु,  

ज. स्थानीर् स्रोत साधन ि सीपको अगधकतम प्रर्ोि हुने गवर्र्हरु, 

झ. मगहला बालबागलका तथा लगक्षत समदुार्लाई प्रत्र्क्ष लाभ पगु्ने गवर्र्हरु, 

ञ. लैङ्गिक समानता ि सामागजक समावेशीकिणलाई टेवा पगु्ने गवर्र्हरु, 

ट. गदिो गवकास, वाताविण संिक्षण तथा सम्बियन िनय सघाउ परु् र्ाउने गवर्र्हरु, 

ि. गशक्षा, स्वास््र् लिार्त समग्र सामागजक समावेगशकिण ि लैंगिक समानता 

जस्ता क्षेत्रको पवूायधाि गवकास, 

ि. कृगर् के्षत्रको आधगुनकीकिण, गवगवगधकिण, र्ागन्त्रगककिण ि व्र्वसागर्कीकिण 

ि. पर्यटन तथा सांस्कृगतक पवूायधािको गवकास तथा प्राकृगतक स्रोत साधनको महत्तम 

ि गदिो उपर्ोि तथा वाताविण संिक्षण, उद्योिको गवकास ि गवपद ्व्र्वस्थापनमा 

शीघ्र सम्बोधन, 

ण. बजेट कार्ायन्वर्नको क्षमता अगभवगृि, 

सभाध्र्क्ष महोदर्,  
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१६. अब म कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश िरिएका गवर्र्ित क्षेत्रहरुअन्तियतका र्ोजना 

तथा कार्यक्रम प्रस्ततु िनय चाहन्छु ।  िाउँपागलकाका प्रस्ततु चनुौती, उद्दशे्र् ि 

प्राथगमकताको आधािमा िहिे "कृर्र्, पर्िटन, पूवािधाि ि िोजगाि : समृद्ध 

धवलार्गरि समृर्द्धको आधाि" भन्ने नािालाई व्र्वहारिक रुपान्तिण िनय धवलागिरि 

िाउँ कार्यपागलकाको आगथयक वर्य २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ततु िदयछु । 

क. आर्थिक र्वकासः सबल सक्षम ि समनु्नत धवलागिरिको गवकासका लागि 

आगथयक गवकास अपरिहार्य हुन्छ। आगथयक गवकासको मखू्र् शीर्यकमा उद्योि तथा 

वागणज्र्, कृगर्, पर्यटन, गवत्तीर् के्षत्र ि सहकािी िहकेा छन ् । उपिोक्त क्षेत्रमा 

आवश्र्क बजेट व्र्वस्था ििेको छु । ५ वर्े उद्यम गवकास िणनीगत गनमायणको 

लागि रु. ५ लाख रुपैर्ाँ छुट्र्ाएको छु । िोजिाि सेवा केन्रमा सचूीकृत 

र्वुाहरुलाई ग्र्ागबन जाली बनु्ने तागलम सञ्चालनका लागि रु. १० लाख रुपैर्ाँ 

गवगनर्ोजन ििेको छु ।  

ख. कृर्र्ः कृर्कहरुलाई  ५० प्रगतशत अनदुानमा उन्नत जातको बीउबीजन गवतिण 

िनय ५ लाख रुपैर्ाँ बजेट गवगनर्ोजन ििेको छु । कृर्कहरुलाई तिकािी गकट 

गवतिणका लागि ५ लाख बजेट छुट्र्ाएको छु । गसँचाइमा टेवा परु् र्ाउन ५० 

प्रगतशत अनदुानमा स्पे्र गवतिणको लागि बजेट गवगनर्ोजन ििेको छु । विा नं १, 

िजुायमा स्र्ाउ खतेी प्रवियन कार्यक्रमका लागि ३ लाख रुपैर्ाँ बजेट गवगनर्ोजन 

ििेको छु । विा नं २ ललुाङमा  माटोको पिीक्षण ििी उत्पादन ि उत्पादकत्व 

बिाउन रु. ३ लाख रुपैर्ाँ बजेट व्र्वस्था ििेको छु । विा नं २ ललुाङमा १० 

िोपनी भन्दा बिी के्षत्रफलमा आल ु खतेी िने कृर्कलाई अनदुानको व्र्वस्था 

ििेको छु ।  

ि. पश ुसेवाः पशचुौपार्ाको िोिको गनदान तथा उपचािका लागि पश ुसेवा गशगवि 

सञ्चालनको लागि बजेट व्र्वस्था ििेको छु । भेटेिेनिी उपकिण खरिदका लागि 

आवश्र्क बजेट व्र्वस्था ििेको छु । पशपंुक्षीलाई लाग्ने सरुवा िोि गनर्न्त्रण 
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कार्यक्रमको लागि रु. १ लाख ५० हजाि रुपैर्ाँ व्र्वस्था ििेको छु । भसु्र्ाहा 

कुकुिलाई िेगबज िोि गवरुिको खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ लाख रुपैर्ाँ 

गवगनर्ोजन ििेको छु ।  

सभाध्र्क्ष महोदर् 

१७. सामार्जक र्वकासःसामागजक गवकासको मखु्र् शीर्यकमा खानेपानी तथा 

सिसफाई, लैङ्गिक समानता तथा सामागजक समावेशीकिण, गशक्षा, स्वास््र् ि संस्कृगत 

प्रवियनका कार्यक्रमहरु समेगटएका छन । र्स शीर्यकमा कुल रु. चाि किोि सैतँीस लाख 

तेह्र हजाि आि सर् बीस रुपैरँ्ा बजेट गवगनर्ोजन िरिएको छ । जसअन्तियत : 

क. र्शक्षाः गवद्यालर् सधुाि र्ोजना तथा सामागजक पिीक्षण अगभमखुीकिण 

कार्यक्रमको लागि बजेट व्र्वस्था ििेको छु ।दृगष्टगवहीन गवद्याथीका लागि प्रगवगध 

हस्तान्तिणका लागि २ लाख ५० हजाि रुपैर्ाँ गवगनर्ोजन ििेको छु । नमनुा 

आवासीर् होस्टेल व्र्वस्थापनको लागि रु. १० लाख रुपैर्ाँ छुट्र्ाएको छु । 

अध्र्क्ष कप िगनङ गशल्ि प्रगतर्ोगिताको लागि बजेट व्र्वस्था ििेको छु । स्थानीर् 

मौगलक भार्ा, संस्कृगत,कला तथा आगथयक संभावनाको के्षत्र समेटी पाि्र्पसु्तक 

गनमायण िनय रु .पाँच लाख गवगनर्ोजन ििेको छु ।कक्षा ८ को पिीक्षालाई व्र्वगस्थत 

ि त्र्पिक बनाउनको लागि पागलका स्तिमा क्षेत्रित रुपमा केन्राध्र्क्ष तोकी 

पिीक्षा सञ्चालन िनय िकम गवगनर्ोजन ििेको छु । एक गवद्यालर्, एक कम््र्टुि 

गप्रन्टि कार्यक्रमको लागि ६ लाख रुपैर्ाँ बजेट गवगनर्ोजन ििेको छु । SMART 

SCHOOL परिर्ोजनाको लागि ३ लाख रुपैर्ाँ बजेट व्र्वस्था ििेको छु । ताकम 

मा.गव.मा इलेगक्िकल ल्र्ाब सामग्री गवतिणको लागि रु. २ लाख रुपैर्ाँ बजेट 

व्र्वस्था ििेको छु । लमसङु मा.गव. लमसङुमा बालगवकास भवन गनमायणको 

लागि रु. ७ लाख रुपैर्ाँ छुट्र्ाएको छु । र्स िाउँपागलकाबाट १ जना गचगकत्सक 

ि १ जना इगञ्जगनर्ि तर्ाि िनयका लागि छात्रवगृत्त प्रदान िनय रु. १५ लाख रुपैर्ाँ 

गवगनर्ोजन ििेको छु ।  
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ख. स्वास््र्ःधवलागिरि िाउँपागलकाका आम नािरिकको स्वास््र् सेवा सगुनगित 

ििी और्धी व्र्वस्थापनको लागि १० लाख रुपैर्ाँ गवगनर्ोजन ििेको छु । 

"सनुौलो हजाि गदनको मगहलासँि उपाध्र्क्ष कार्यक्रम"का लागि रु. ५ लाख 

गवगनर्ोजन ििेको छु । ताकम स्वास््र् चौकीमा सञ्चागलत ल्र्ाबको लागि 

सामग्री खरिद िनय रु. ४ लाख गवगनर्ोजन ििेको छु । वान हाटय वल्िय वाइिसँिको 

साझेदािीमा ललुाङ, मदुी ि मिाङमा प्रसगुत िहृ ममयतको लागि रु. २४ लाख रुपैर्ाँ 

गवगनर्ोजन ििेको छु । पागलकागभत्रका स्वास््र् संस्थाहरुको न्र्नूतम मापदण्ि 

गवस्तािका लागि १० लाख रुपैर्ाँ छुट्र्ाएको छु । मनुा स्वास््र् चौकीको 

व्र्वस्थापनका लागि १० लाख रुपैर्ाँ व्र्वस्था ििेको छु । "दीघयिोिीसँि अध्र्क्ष 

कार्यक्रम"को लागि १० लाख गवगनर्ोजन ििेको छु । 

ि. खानेपानी तथा सिसर्ाइः विा नं १ िजुायमा बहृत ्िजुाय खानेपानी र्ोजनाको 

लागि ५० लाख रुपैर्ाँ गवगनर्ोजन भएको छ । विा नं ४ को बाँसबोट खानेपानी 

र्ोजनाको लागि रु. १ लाख ५० हजाि रुपैर्ाँ व्र्वस्था ििेको छु । विा नं ४ म ै

बिाले खानेपानी र्ोजनाका लागि १ लाख ५० हजाि रुपैर्ाँ छुट्र्ाएको छु । 

चेचङुमा १ घि १ खानेपानी र्ोजनाका लागि बजेट व्र्वस्था ििेको छु । विा नं 

४ को नाउिामा १ घि १ धािा कार्यक्रमको लागि ३ लाख रुपैर्ाँ गवगनर्ोजन ििेको 

छु ।  

घ. खेलकुदः विा नं ७ को भमुे आ.गव. खलेमैदानको लागि २ लाख ५० हजाि 

गवगनर्ोजन ििेको छु  । विा नं ५ मा मलम्पाि क्लब खलेमैदानको लागि २ लाख 

५० हजाि रुपैर्ाँ ि भेिीखाल्टा खेलमैदानको लागि २ लाख ५० हजाि रुपैर्ाँ 

व्र्वस्था ििेको छु । खेलकुद के्षत्रको गवकास तथा गवस्तािका लागि आवश्र्क 

बजेट व्र्वस्था ििेको छु ।  

ङ. लैङ्र्गक समानता सामार्जक समावेशीकिणः मगहला तथा घिेल ु गहसँा ि 

बाल गववाह न्र्नूीकिण सचेतना कार्यक्रमको लागि बजेट व्र्वस्था ििेको छु । 
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दगलत समदुार्को सशगक्तकिण, उत्थान ि गवकासको लागि रु. ३ लाख रुपैर्ाँ 

प्रबन्ध ििेको छु । जनजागत समदुार्को उत्थानको लागि रु. ३ लाख रुपैर्ाँ बजेट 

गवगनर्ोजन ििेको छु । द्वन्द्वपीगित तथा अपाङ्िहरुको लागि जीगवकोपाजयन 

कार्यक्रमको लागि रु. ३ लाख गवगनर्ोजन ििेको छु ।  

            सभाध्र्क्ष महोदर्, 

१८. पूवािधाि र्वकासःर्स क्षेत्र अन्तियत उजाय, भवन तथा सहिी गवकास, वैकगल्पक उजाय ि 

सञ्चाि, सिक तथा अन्र् पवूायधािका क्षेत्रहरु समेगटएका छन । जसअन्तियत : 

अ. मिाङ विा कार्ायलर् भवन गनमायणका लागि संघीर् समपिूक अनदुानबाट रु. 

५० लाख रुपैर्ाँ गवगनर्ोजन ििेको छु । 

आ. विा नं ४ मदुीमा स्वास््र् चौकी भवन गनमायणको लागि प्रदशे गवशेर् 

अनदुानबाट रु. ५० लाख रुपैर्ाँ गवगनर्ोजन ििेको छु ।  

इ. ललुाङमा सामदुागर्क भवन गनमायणको लागि रु. ११ लाख रुपैर्ाँ बजेट 

गवगनर्ोजन ििेको छु । 

ई. प्रधानमन्त्री िोजिाि कार्यक्रम लाित साझेदािीमा सञ्चालन िनय संघीर् 

सिकािबाट गवगनर्ोगजत िकम रु. ६० लाख रुपैर्ाँमा रु. ३० लाख रुपैर्ाँ थप 

ििेको छु ।  

उ. ललुाङ िजुाय मोटिबाटो गनमायणको लागि रु. ४५ लाख रुपैर्ाँ गवगनर्ोजन ििेको 

छु ।  

ऊ. मल्कबाङ-मलम्पाि मोटिबाटो गनमायणको लागि रु. २५ लाख रुपैर्ाँ प्रबन्ध 

ििेको छु  । 

ऋ. धवलागिरि िाउँपागलका, विा नं ४ हलबाङ गभिमा िेगलङ सगहतको िोिेटो 

बाटो गनमायण िनय रु. १० लाख गवगनर्ोजन ििेको छु ।  

ऌ. विा नं ६, मिाङमा घि घिमा इन्टिनेट सेवा गवस्तािका लागि रु. ६ लाख ५० 

हजाि रुपैर्ाँ गवगनर्ोजन ििेको छु ।  
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सभाध्र्क्ष महोदर्, 

१९. वन वाताविण तथा र्वपद् व्र्वस्थापनःर्स क्षेत्रमा वन, वाताविण तथा गवपद ्

व्र्वस्थापन, िाहात, उद्दाि, पनुस्थायपना, वाताविण संिक्षण ि गदिो गवकास लिार्तका 

कार्यका लागि बजेट गवगनर्ोजन ििेको छु । जसअन्तियत मखु्र्त: 

क. गवपद ् पीगितलाई उिाि, िाहत तथा पनुस्थायपनाका लागि ३० लाख रुपैर्ाँ 

गवगनर्ोजन ििेको छु । 

ख. गवपद ्व्र्वस्थापन आकगस्मक कोर्का लागि रु. ६ लाख रुपैर्ाँ व्र्वस्था ििेको 

छु ।  

२०. संस्थागत र्वकास सेवा प्रवाह ि सुशासनः  

क. र्स क्षेत्रमा अगभलेख व्र्वस्थापन, नािरिक विापत्र, मानव संसाधन गवकास, 

सचूना प्रगवगध, सिुक्षा व्र्वस्थापन, सेवा प्रवाह, आन्तरिक तथा अगन्तम 

लेखापिीक्षण, न्र्ागर्क सगमगत व्र्वस्थापन, िाजश्व परिचालन, संस्थाित क्षमता 

गवकास, पुँजीित सम्पगत्तको सञ्चालन ि सम्भाि, कार्ायलर् सामान तथा सवेाहरु, 

सेवा तथा पिामशय, कार्यक्रम सम्बन्धी खचयहरु, अनिुमन /मलू्र्ाङ्कन ि भ्रमण 

अन्तियत हुने खचयहरु, गस्थि सम्पगत्तको उपभोि खचय, सेवा शलु्क आगद समेगटएका 

छन । जसका लागि ८ किोि ३४ लाख ३० हजाि ३ सर् ३० रुपैर्ाँ गवगनर्ोजन 

ििेको छु ।  

ख. नेपाल सिकाि, प्रदशे सिकाि तथा अन्र् गवकास साझेदाि संस्था सँि सहकार्यमा 

िाउँपागलकाको पवूायधाि गवकासका लागि चाल ूआ. व.मा खचय हुन नसकेको  

िकमबाट समपिूक कोर्मा बजेट सगुनगित िने व्र्वस्था गमलाएको छु । 

     सािांश 

क्र स के्षत्र व्र्र् 

१ आगथयक गवकास ७८,०८,९८०/- 

२  सामागजक गवकास ३,९७,०४,६९०/- 
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३ पवूायधाि गवकास ८,७३,०५,०००/- 

४ वाताविण तथा गवपद 

व्र्वस्थापन 

३६,००,०००/- 

५ सशुासन तथा संस्थाित 

गवकास 

८,३४,३०,३३०/- 

 जम्मा २२,७८,४९,०००/- 

सभाध्र्क्ष महोदर्,  

२१. अब म आिामी आ.व. मा िाउँपागलकाको अनमुागनत आर् प्रस्ततु िनय चाहन्छु ।  

क. आिामी आ.ब. मा संघीर् सिकािबाटः३७ किोि ६९ लाख  ३२ हजाि रुपैर्ाँ 

प्राप्त हुने अनमुान ििेको छु ।जसमध्रे्ः 

अ.  गवत्तीर् समानीकिण अनदुान अन्तियत रु.८,३६,००,०००।– (आि किोि 

छत्तीस लाख),  

आ. िाजस्व बाँिफाँि अन्तियत रु.१०,०२,३२,०००।–(दश किोि दईु लाख बत्तीस  

हजाि),  

इ. सशतय अनदुान 

क.  चाल ुअन्तियत रु. १६,९३,००,०००।– (सोह्र किोि गत्रर्ानब्बे लाख ),  

ख. पुँजीिततफय   

अ. सिुगक्षत नािरिक आवास कार्यक्रम(९३ वटा) क्रमाित र्ोजनाको 

लागि रु. ३३,००,०००/-(तेत्तीस लाख) ,  

आ. गवद्यालर् क्षेत्र गवकास कार्यक्रमतफय  प्रागवगधक धाि 

गवद्यालर्को ल्र्ाब व्र्वस्थपनको लागि रु. ९,००,०००/- (नौ 

लाख),  

इ. र्वुा िोजिािीका लागि रुपान्तिण पहल परिर्ोजनाको लागि रु. 

३,००,०००/- (तीन लाख),  
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ई. परिवाि कल्र्ाण कार्यक्रमको लागि रु. ४,००,०००/- (चाल 

लाख),  

उ. बहृत ् मनुा-मदुी-मिाङ खानेपानी आर्ोजनाको लागि रु. 

१,००,०००/- (एक लाख),  

ऊ. िागरिर् ग्रामीण तथा नवीकिणीर् उजाय कार्यक्रमको लागि रु. ८ 

लाख,  

ऋ. झोलङ्ुिे पलु के्षत्रित कार्यक्रमतफय  रु. ८० लाख ििी 

१,३८,००,०००/- (एक किोि अि्तीस लाख),  

ई. गवशेर् अनदुानतफय ः बहृत ्िजुाय खानेपानीका लागि रु. ५०,००,०००/- (पचास 

लाख),  

उ. समपिुक अनदुानतफय ः मिाङ विा कार्ायलर्का लागि रु. ५०,००,०००/- 

(पचास लाख)  

ख. प्रदशे सिकािबाट रु. २ किोि ४० लाख १७ हजाि  प्राप्त हुने अनमुान ििेको छु। 

जसमध्रे्ः 

अ.  गवत्तीर् समानीकिण अनदुान अन्तियत ८६ लाख ३१ हजाि,  

आ. सवािी साधन कि बापत ५३ लाख ८६ हजाि,  

इ. समपिूक अनदुान अन्तियत पुँजीिततफय  मदुी-गखबाङ मोटिबाटो गनमायण 

(विा नं ४) को लागि ५० लाख,  

ई. गवशेर् अनदुानतफय  स्वास््र् चौकी भवन गनमायण (विा नं ४, मदुी) को लागि 

५० लाख । 

ि. आन्तरिक आर् तफय  रु ३० लाख सङ्कलन हुने अनमुान ििेको छु । 

घ. त्र्सै ििी चाल ुआ. व. मा रु. १० लाख निद मौज्दात िहने अनमुान ििेको छु । 

स्रोतको सािांश 

क्र सं. अनदुानको गकगसम िकम  



16 
 

१ गवत्तीर् समानीकिण अनदुान (नेपाल सिकाि) ८,३६,००,०००/- 

२ िाजस्व बाँिफाँि(संघीर् सिकाि) १०,०२,३२,०००/- 

३ सशतय अनदुान चाल ु(संघीर् सिकाि) १६,९३,००,०००/- 

 सशतय अनदुान पुँजीित(संघीर् सिकाि) १,३८,००,०००/- 

४ गवशेर् अनदुान (संघीर् सिकाि) ५०,००,०००/- 

५ समपिूक अनदुान (संघीर् सिकाि) ५०,००,०००/- 

६ गवत्तीर् समानीकिण अनदुान (प्रदशे सिकाि) ८६,३१,०००/- 

७ सवािी साधन कि बाँिफाँि ५३,८६,०००/- 

८ गवशेर् अनदुान (प्रदशे सिकाि) ५०,००,०००/- 

९ समपिूक अनदुान (प्रदशे सिकाि) ५०,००,०००/- 

१० चाल ुआ.व को मौज्दात १०,००,०००/- 

११ आन्तरिक आर् ३०,००,०००/- 

 कुल आर् ४०,४९,४९,०००/- 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

२२. अब म आगथयक वर्य २०७९/०८० को लागि िाजस्व नीगत  प्रस्ततु िनय चाहान्छु । 

क. स्थानीर् सिकािको क्षेत्रगभत्रका किको दार्िा फिागकलो पाद ै आन्तरिक आर् 

वगृि िनय कि तथा िैिकि िाजस्वको अगधकतम परिचालन िने नीगत गलएको छु । 

ख. िाउँपागलका गभत्र िहकेा प्राकृगतक स्रोतहरु िोिा, िुङ्िा, गिटी, बालवुा, खगनज 

लिार्तका दहत्ति बहत्ति शलु्क, गवज्ञापन कि ि मनोिञ्जन कि स्थानीर् तहबाट 

सङ्कलन ििी   ि-४-२ बाँिफाँि खातामा जम्मा ििी ६० प्रगतशत स्थानीर् तहमा 

िाखी ४० प्रगतशत प्रदशे सगञ्चत कोर्को खातामा जम्मा हुने प्रावधानलाई 

प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन िरिनेछ । 

ि. आगथयक रुपमा गवपन्न, असहार्, प्रकोप गपगितलाई गवपन्न छात्रवगृत्त, गवपन्न 

गन:शलु्क उपचाि सम्बन्धी गसफारिस दस्तिु छुट िरिनेछ । 
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घ. कि सम्बन्धी प्रस्तावको आगथयक गवधेर्क, २०७९ ि गवगनर्ोजनका लागि 

गवगनर्ोजन गवधेर्क, २०७९ र्सै साथ प्रस्ततु ििेको छु। कि सम्बन्धी प्रस्ताव 

सम्वत ्२०७८९ साल साउन १ ितेबाट लाि ूहुने व्र्वस्था गमलाएको छु । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

सभाका सदस्र्ज्र्ूहरु, 

२३. र्ो बजेट तजुयमाका लागि माियदशयन िनुयहुने िाउँपागलका अध्र्क्ष, िाउँसभाका सदस्र्हरु, 

गवगभन्न िाजनीगतक दल, िारिसेवक कमयचािी,गनजी क्षेत्र, नािरिक समाजका व्र्गक्तत्वहरु 

तथा पत्रकाि जितबाट प्राप्त सझुाव,सहर्ोि ि सल्लाहप्रगत हागदयक आभाि प्रकट िदयछु । 

२४. समिृ धवलागिरि गनमायणमा खगटनहुुने स्वास््र्कमी, सिुक्षाकमी, स्वर्मसेवक ि 

िारिसेवक कमयचािीको र्ोिदानको उच्च प्रशंसा िद ै जनप्रगतगनगध, िाजनीगतक दल, 

सञ्चािकमी, उद्योिी व्र्वसार्ी आगद सबैलाई धन्र्वाद गदद ैगनिन्ति सहर्ोिको अपेक्षा 

िाख्दछु  । 

२५. र्ो बजेटको सफल कार्ायन्वर्नमा सबै पक्षको पणूय सहर्ोि िहने अपेक्षा ििेको छु । साथै 

मलुकु गभत्र ि बागहि िहनभुएका सबै नेपालीलाई समिृ धवलागिरिःसखुी 

धवलागिरिबासी गनमायणमा हाम्रो सिकािको महान ्र्ात्रामा सहभािी हुन आव्हान िदयछु ।

    धन्र्वाद।   

                प्रस्तुतकताि 

िेशम पुन मगि 

गाउौँपार्लका उपाध्र्क्ष 

      स्थान : गाउौँपार्लको सभाहल, मुना, म्र्ाग्दी 

  र्मर्त:२०७९/०३/१० 

 


