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पषृ्ठभमुी 

गाउाँसभाका अध्यक्ष महोदय, 

स्थािीय तहको व्यवस्थापककय रुपमा रहेको यस सम्मालित सािीभेरी गाउाँसभामा आलथिक वर्ि 
२०७४/०७५ को वाकर्िक वजेट प्रस्ततु गिे अिमुलत चाहन्छु । 

िेपािी जिताको िामो समय सम्मको बलिदािी पूर्ि इलतहााँस मार्ि त एकात्मक केश्चन्िकृत राज्य 
व्यवस्थाको अन्त्य गरी िेपािको संकवधाि २०७२ घोर्र्ा भई  संश्चघय िोकताश्चन्िक गर्तन्िात्मक 
व्यवस्थाको रुपमा ियााँ स्थालिय तहहरु घोर्र्ा भए । जसअिरुुप गठि भएको यस सािीभेरी 
गाउाँपालिकामा स्थालिय तह लिवािचि, २०७४ मार्ि त लिवािश्चचत यस सम्मालित गाउाँसभामा आलथिक वर्ि 
२०७४/०७५ को बजेट प्रस्ततु गिि पाउदा गविको अिभुलुत भएको छ ।  

 सबभन्दा पकहिे आज यो स्थािमा ल्याइपरु् याउिे जियदु्ध तथा जिआन्दोििका ज्ञात अज्ञात महाि 
शकहदहरु प्रलत भावपूर्ि श्रद्धञ्जिी अपिर् गदिछु । घाइते अपांग तथा व्यपत्ताहरु प्रलत उच्च सम्माि प्रकट 
गदिछु । म िगायत गाउाँसभाको यो कटमिाई लिवािश्चचत गरी यो गररमामय अवसर प्रदाि गिुिहिुे सम्पूर्ि 
सािीभेरी गाउाँपालिका लिबासी आमा बवुा, दाजभुाई तथा दददीबकहिीिाई हाददिक धन्यबाद ज्ञापि गदै 
उहााँहरु प्रलतको हाम्रो योगदािमा कुिै कमी आउि िददिे प्रलतबद्धता व्यक्त गिि चाहन्छु ।  

कवद्यमाि अवस्था  

साकवकका पााँच गा.कव.स.हरु मध्ये दिुी र पूलतिमकााँडाका ६/६ वटा वडा र लसम्िी, गरायिा तथा अमािको 
परैु भाग समेटेर १३३.८ वगि ककमी क्षेिमा रै्लिएको यस सािीभेरी गाउाँपालिका जम्मा ११ वटा वडाहरु 
लमिेर बिेको सविकवलधतै छ । भौगोलिक जकटिता, कवकासको प्राथलमक चरर्को अवस्था श्रोतसाधिको 
पकहचाि र पररचािि भई िसकेको यथातिताका वीच अिदुािमा आधाररत रहेर बजेट लिमािर् गिुि तथा 
कमिचारी प्रशासि व्यवश्चस्थत िभैसकेको अवस्था कमजोर जि सहभालगता, न्यूि आन्तररक श्रोत र 
उपभोक्ताबादी संस्कारका वीचमा रहेर खचि प्रर्ािीिाई व्यवश्चस्थत गरर उपिब्धीिाई जिताको तहसम्म 
परु् याउि ुसााँश्चच्चकै चिुौलतपूर्ि देश्चखन्छ । तथापी आगामी वाकर्िक कायिक्रमिाई यथातिता र  वास्तकवक 
आवश्यकतामा आधाररत तलु्याउदै सेवा प्रवाह र िागररकको कवकासको अपेक्षािाई परुा गिुि हाम्रो 
प्रलतबद्धता हिुेछ र यो बजेट त्यसै तर्ि  केश्चन्ित भएको सगवि जािकारी गराउि चाहन्छु ।  

बजेटका प्राथलमकताहरु 

यो आलथिक वर्िको बजेट लिमािर् गदाि लिम्ि क्षेि हरुिाई मूखय प्राथलमकतामा राश्चखएको छ । 

क) आलथिक कवकास क्षेि । 

ख) सामाश्चजक क्षेि । 

ग) पूवािधार कवकासको क्षेि । 

घ) वातारर् तथा कवपद र व्यवस्थापि क्षेि । 

ङ) संस्थागत कवकास, सेवा प्रवाह र सशुासिका क्षेि । 
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अव म बजेटका उद्दशे्यहरु प्रस्ततु गिि अिमुलत चाहन्छु ।  

१. सामाश्चजक न्याय समावेशीकरर् र समािताको प्रवधिि गिुि ।  

२. िागररकको प्रत्यक्ष जीवि प्रकक्रयासंग जोलडएका प्रवािधार संरचिाको कवकास गिुि ।  

३. गरु्स्तरीय श्चशक्षा, सविसिुभ स्वास््य सेवा,  तथा खािेपािी र सरसर्ाई प्राथलमकाताका साथ पररपलुति 
गिुि । 

४. िवगदठत स्थालिय तहको सेवा प्रवाहिाई चसु्त दरुुस्त तलु्याउि प्रशासलिक व्यवस्थाको तथा 
पूवािधार संरचिाको कवकास गिे ।  

बजेटका उल्िेश्चखत उदे्दश्यहरु परुा गिि मैिे योजिा तथा कायिक्रम छािौट गदाि तपश्चशि बमोश्चजमका 
कुराहरुिाई ध्यािमा राख्न ेप्रयास गरेको छु ।  

 आलथिक कवकास र गररवी लिवारर्मा प्रत्यक्ष योगदाि परु् याउि,े 

 स्थालिय चेतिा र स्वस्थ जीविशैिीिाई प्रवधिि गिे,   

 उत्पादिमूिक र लछटो प्रलतर्ि ददिे,  
 स्थािीय श्रोत साधिमा आधाररत भई जिसहभागीताको अलभवकृद्ध गिे,  

 िैकिक समािता, सामाश्चजक समावेशीकरर्को अलभवकृद्ध हिुे,  
 वातावरर् संरक्षर्, कवपद व्यवस्थापि र जिवाय ुअिकुुिि हिुे,  
 संस्कृलत र पकहचाि प्रवधिि गिे । 

 सेवा प्रवाह, संस्थागत कवकास र सशुासिमा योगदाि परु्यािउिे,  

अध्यक्ष महोदय,  

आजको ददि सम्म आइपगु्दा बजेट लिमािर् प्रकक्रयािाई व्यश्चस्थत तलु्याउि कवलभन्न क्षेिको भलूमका र 
प्रकक्रयािाई छोटकरीमा स्मरर् ददिाउि चाहन्छु ।  

सरुुमा वडा कायािियहरु मार्ि त टोि स्तरीय योजिा छिौट गरी वडागत योजिाहरुिाई वडा सलमलतहरु 
मार्ि त लिर्िय गरर संकिि गररयो । संगसंगै गाउाँ कायिपालिका मार्ि त कवलभन्न तीि  कवर्यगत सलमलतहरु; 

राजस्व परामशि सलमलत, श्रोत अिमुाि तथा बजेट लसमा लिधािरर् सलमलत र बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा 
सलमलत गठि गरी सोही सलमलतहरु मार्ि त क्षेिगत रुपमा कायि सम्पन्न गररयो । यस क्षेिमा कक्रयालसशि 
कवलभन्न राजिैलतक दिका प्रलतलिलधहरु, कवलभन्न सामाश्चजक संस्थाका प्रलतलिलधहरु, यस क्षेिका प्रबदु्ध, 

बकुद्धजीवी, व्यवसायी, पिकार श्चशक्षक, िगायतको सविपश्चक्षय भेिा सम्पन्न गरी अन्र्तकक्रयाको क्रममा ददइएका 
सझुाब, चासो र सरोकारहरुिाई समेत आत्मसाथ गररयो ।  वडाहरु बाट प्राप्त योजिा तथा उल्िेश्चखत 
सलमलतहरु को लिर्िय प्रलतवेदिका आधारमा कायिपालिका बैठकमा केश्चन्ित भई घलिभतू छिर्ि पिात 
बजेट बााँडर्ााँट प्रकक्रयािाई व्यवश्चस्थत तलु्याएर आज म यो गररमामय सभामा उपश्चस्थत भएकी छु ।  
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अब म आलथिक वर्ि २०७३/०७४ को सामान्य सलमक्षा गिि चाहन्छु ।  एकककृत रुपमा सािीभेरी 
गाउाँपालिका गठि भई िसकेको अवस्थाका सािीभेरी गाउाँपालिका अितगितका साकवक पााँचवटा गा.कव.स. 
हरुको गाउाँ पररर्द मार्ि त योजिा लिमािर् तथा बजेट बााँडर्ााँड प्रकक्रया सम्पन्न भई जम्मा ३ ककस्ता 
अिदुाि रकम मध्य २ ककस्ता अिदुाि रकम साकवक गा.कव.स.कै खातामा लिकासा भई अलधकांश भकु्तािी 
प्रकक्रया सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा २०७३ र्ाल्गिु २७ गते देशैभर गठि भएका ७४४ वटा स्थालिय 
तह मध्ये सािीभेरी गाउाँपालिका समेत गठि भई सो अन्तगितका गा.कव.स. हरुको खाता रोक्का हिु पगु्यो, 
र स्थालिय तहको अन्तररम व्यवस्थाका लिलमत्त स्थालिय तहको शासि संचािि सम्बन्धी कायिकवलध, २०७३ 
िाग ुभयो । साकवक गा.कव. स. हरुको अिदुाि रकम गाउाँपालिकाको खातामा एकककि त रुपमा लिकासा 
गरी गाउाँपालिका मार्ि त साकवककै गाउाँपररर्द लिर्ियका आधारमा भकु्तािी ददिे व्यवस्था भए अिसुार 
कििो गरी २०७४ अर्ाि १६ गते माि गाउाँपालिकािे लिकासा प्राप्त गरर अत्यन्त छाटो समयमा भकु्तािी 
ददिपुिे बाध्यता लसजििा भयो । तथापी साकवक गाउाँ पररर्दको लिर्िय वमोश्चजम सबै भकु्तािी प्रकक्रयािाई 
व्यवश्चस्थत िंगिे सम्पन्न गररएको छ । 

अब म आलथिक वर्ि २०७४/०७५ को बजेट तथा कायिक्रम प्रस्ततु गिि चाहन्छु । 

आगामी आलथिक वर्िको िालग आलथिक कवकास कायिक्रम अन्र्तगत १ करोड ९ िाख  कवलियोजि गररएको 
छ । जस अन्तगित कवलभन्न ५ वटा क्षेिहरुिाई प्राथलमकताका आधारमा कवलियोजि गदाि कृकर्तर्ि  ५६ 
िाख उद्योग तथा वालिव्य तर्ि  २२ िाख,  पयिटि तर्ि  १६ िाख, सहकारी तर्ि  १० िाख र कवश्चत्तय 
क्षेि तर्ि  ५ िाख कवलियोजि गररएको छ । आलथिक कवकास मार्ि त िागररकको जीविस्तरमा प्रत्यक्ष  
सधुार ल्याउि कृकर् क्षेिको व्यवसायीकरर् स्थालिय उद्यमश्चशिताको प्रवधिि र आय मिुक  उद्योगको 
स्थापिा पयिटि क्षेिको पकहचाि, कवकास र प्रबधिि यसको मूखय उदे्दश्य हिुेछ । 

 सामाश्चजक कवकास तर्ि  श्चशक्षामा ५ करोड ९४ िाख २५ हजार छुट्याएको छ, जसमा श्चशक्षामा 
३ करोड, स्वास््यमा ६० िाख, खािेपािी तथा सरसर्ाईमा १ करोड ६८ िाख २५ हजार, संस्कृलत 
प्रवधिि तर्ि  १० िाख, यवुा तथा खेिकुद तर्ि  १६ िाख, िैंलगक समािता तथा सामाश्चजक समावेशीकरर् 
तर्ि  ४० िाख कवलियोजि गदाि सामाश्चजक कवकास शीर्िकमा जम्मा ५ करोड ९४ िाख २५ हजार खचि 
हिुे देश्चखन्छ। जसमा मध्यम स्तरको सकुवधा यकु्त स्वास््य संस्थाको स्थापिा र कवकास गिे िक्ष्य 
राश्चखएको छ, भि ेगरु्स्तररय श्चशक्षा र श्चशक्षा क्षेिको व्यवस्थापि मार्ि त श्चशक्षामा अिभुतु हिुे ककलसमको 
पररवतिि ल्याउिे उदे्दश्य राश्चखएको छ । संस्कृलतिाई समाजको अलभन्न अंग र खेिकुदिाई जीविको 
महत्वपूर्ि पक्षको रुपमा स्वीकार गदै िैंलगक समािता तथा सामाश्चजक समावेशीकरर्िाई आत्मसाथ 
गररएको छ भिे खािेपािी तथा सरसर्ाईिाई प्राथलमकतामा राश्चखएको छ ।  

 स्थालिय ग्रालमि सडक लिमािर् गिे, जोश्चखमयकु्त तथा िागककको लियलमत आवतजावत हिुे 
स्थािहरुमा ट्रस किज बिाउिे तथा झोििुे पिु लिमािर्को िालग आवश्यक पहि कदमी लििे उदे्दश्य 
सकहत यस क्षेिको िालग ३ करोड ३० िाख २५ हजार ३ सय कवलियोजि गररएको छ । यसैगरी 
लसंचाइ तर्ि  १ करोड १० िाख ५० हजार, भवि तथा शहरी कवकास तर्ि  १ करोड ८३ िाख ५० 
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हजार, उजाि तर्ि  ३८ िाख ५० हजार कवलियोजि गररएको छ । भवि तथा शहरी कवकास शीर्िकमा 
कवलियोश्चजत रकम अन्तगित ११ वटै वडा कायाििय हरुको भवि लिमािर्का िालग आवश्यक बजेट 
व्यवस्था गररएको छ भिे सञ्चार स्थालिय व्यवसायी तथा लमलडया सम्बद्ध व्यवसायीहरुिाई उत्प्ररेरत गरी 
ग्रालमर् सञ्चारका लिलमत्त एर् एम रेलडयो संचाििको सोच राश्चखएको छ । यसरी समग्र पूवािधार कवकासका 
िागी ६ करोड ६२ िाख ७५ हजार ३ सय रकम खचि हिुे देश्चखन्छ ।  

 “वातावरर् जीविको आधार” भन्न ेत्यिाई आत्मसाथ गदै वातावरर् मैिी पूवािधार कवकास तथा 
वातावरर् अिकुुि जीवि पद्धतीको कवकासका माध्यम द्वारा कवपदको न्यलुिकरर् गिे उदे्दश्य राश्चखएको 
छ । अव्यवश्चस्थत र्ोहोरका कारर् शहरोन्मखु बजारहरुिाई र्ोहोरमैिा तथा िि व्यवस्थापिका िालग 
५ िाख कवलियोजि गररएको छ । यसमा स्थालिय व्यवसायी र िागररकहरुको समेत सहकायि रहि े
कवश्वास लिइएको छ । वि तथा भ ूसंरक्षर्को िागी ११ िाख, जिाधार संरक्षर्का िालग ११ िाख 
तथा वातावरर् संरक्षर्, जिवाय ुपररवतििका िालग ११ िाख कवलियोजि गररएको छ । यसै गरी जि 
उत्पन्न प्रकोप लियन्िर् तर्ि  ६ िाख र कवपद व्यवस्थापि तर्ि  ४ िाख छुट्याइएको छ । यसरी 
वातावरर् तथा कवपद व्यवस्थापि शीर्िकमा ४८ िाख कवलियोजि गररएको छ ।  

 आलथिक स्रोत र िागररक अपेक्षा वीचको तािमेि कविा कुिै पलि शासककय तह जीवन्त रहि 
सक्दैि । उश्चचत मािव स्रोतको व्यवस्थापि, सरुश्चक्षत सामाश्चजक प्रर्ािी सूचिा प्रकवलधको उश्चचत प्रयोग 
तथा साशि र सेवा प्रवाह सम्बद्ध  त्यांक तथा अलभिेखहरुको समशु्चचत व्यवस्थपि मार्ि त सशुाििाई 
प्रवधिि गिि सककन्छ । कायाििय संचाि सम्बद्ध सामाग्रीहरुकविा िागररकिाई सेवा प्रबाह गिे पक्ष अवरुद्ध 
हिु जान्छ । यसै त्यिाई हृदयंगमि गदै कमिचारीको दरवन्दी अिसुारको सेवा सकुवधाका लिलमत्त १ 
करोड ३० िाख सरुक्षा व्यवस्थापि तर्ि  १९ िाख सूचिा प्रकवलध तर्ि  ५ िाख स्थालिय त्यांक 
संकिि,अलभिेख र प्रोर्ाईि व्यवस्थापितर्ि  ७ िाख, गाउाँपालिका तथा वडा कायििय संचाििका र 
व्यवस्थापिका िालग ३५ िाख िगायत अन्य खचि गरी संस्थागत कवकास, सेवा प्रवाह र सशुासि शीर्िकमा 
३ करोड ७० िाख ६१ हजार ६ सय ८८ रुपैंया कवलियोजि गररएको छ ।  

 गाउाँपालिकािे कवलियाजि गिे जम्मा रकमको 4 प्रलतशत रकम कन्टेन्जेन्सी रकमको रुपमा कट्टी 
गरी कवलभन्न कवशेर् तथा आपतकालिि शीर्िकहरुमा खचि गिे लिर्िय गाउाँकायिपालिका द्वारा लिइएको छ 
।  

 यसरी संश्चघय सरकारद्वारा प्राप्त सशति अिदुाि ८ करोड १४ िाख १ हजारिाई लिधािररत शीर्िकहरु 
मै खचि गिे तथा मालथ उल्िेश्चखत खचिको स्रोतका लिलमत्त संश्चघय सरकारद्धार प्राप्त कवश्चत्तय समािीकरर् 
अिदुाि रकमिाई उपयोग गिे लिलत लिइएको छ । जिु रकम १८  करोड ७७ िाख २६ हजार 
रहेको छ । कवलियोजि ऐि २०७४ बमोश्चजम जम्मा रु.२८ करोड रकममा िबढ्िे गरी खचि गिे 
व्यवस्था लमिाईएको छ ।  

 सशति अिदुाि तर्ि  कृकर् क्षेिको िालग रु. ६ िाख ४० हजार, पशपुन्छी क्षेिको िालग ५ िाख 
९१ हजार, श्चशक्षा क्षेिको सबै तहका कवद्यािय र कमिचारीहरुको तिब र प्रशासलिक खचि, कवद्यािय 
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क्षेिकवकास कायिक्रम तर्ि  रु. ६ करोड ७४ िाख ९७ हजार, स्वास््य तर्ि  कमिचरीहरुको तिब र 
प्रशासलिक खचि, स्वास््य, श्चशक्षा, सूचिा तथा संचार सेवा, एकृत स्वास््य कायिक्रम र क्षयरोग लििन्िर्को 
िालग रु. १ करोड २६ िाख ७१ हजार कवलियोजि गररएकोछ । यो रकम सम्बश्चन्धत कवर्गत 
कायािियहरु मार्ि त गाउाँपालिको प्रत्यक्ष लियन्िर् लिदेशि र समन्वयमा खचि गररिेछ । 

 आन्तररक स्रोत पररचािि तर्ि  एकदमै न्यिु राजस्व संकिर् हिुे गरेको त्यिाई बोध गदै 
राजस्वको दर रेट र दायराको सन्दभिमा व्यापक छिर्ि गदाि घरजग्गा कर, भमुी (मािपोत) कर, जग्गा 
पास कर, व्यवसाय कर, सेवा शलु्क कर, अिमुालित २० िाख राजस्व संकिि गररिेछ। 

 संकिि हिुे सक्िे सम्भाकवत आन्तररक स्रोत, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हिु सक्िे अिदुाि रकम, 

संश्चघय कवशेर् अिदुाि रकम, श्चजल्िा समन्वय सलमलत द्वारा स्थालिय तहिाई बााँडर्ााँड हिुे आदद रकमका 
सन्दभिमा कायिक्रम स्वीकृत गरर खचि गररिे छ ।   

बजेट सम्बश्चन्धत सम्पूर्ि कववरर् प्रस्ततु आलथिक ऐि र कवलियोजि ऐि २०७४ मा व्यवश्चस्थत गररएकोछ।  

धन्यवाद ॥ 

सािीभेरी गााँउसभाद्धारा पाररत आलथिक बर्ि २०७४/०७५ को सािीभेरी गााँउपालिकाको 
प्रथम बजेट भार्र्, २०७४ यस सािीभेरी गााँउपालिका अध्यक्ष श्री िरबहादरु पिु बाट 
प्रमाश्चर्करर्  गररएको छ । 
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