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सभाध्यक्ष महोदय, 

  

गाउँ सभाका सभाध्यक्षज्यू,  

घिरिङ गाउँपाघिकाको उपाध्यक्ष एवं बजेट तथा काययक्रम तजजयमा सघमघतको संयोजकको हघैसयतिे यस सभामा 

आगामी आ.व. २०७९/०८० को बजेट तथा काययक्रम प्रस्तजत गर्य पाउँदा अत्यन्तै खजशी िागेको छ ।  

भखयिै सम्पन्र् घर्वायचर्मा हामीिार्य भािी मतका साथ घवजय गिाउर्जहुर्े सम्परू्य मतदाताज्यहूरू प्रघत हाघदयक 

धन्यवाद व्यक्त गदयछज  । 

यस अवसिमा िाष्ट्रय स्वतन्रता, स्वाघधर्ता, सामाघजक न्याय ि संिीय िोकताघन्रक गर्तन्र स्थापर्ाका िाघग 

आफ्र्ो प्रार् उत्सगय गर्े सम्परू्य ज्ञात अज्ञात शघहदहरू प्रघत भावपजर्य श्रद्धाञ्जघि अपयर् गदयछज  । जर् आन्दोिर्का 

िार्तेहरू, द्वन्द्व घपघितहरू तथा सम्परू्य र्ागरिकको योगदार्िार्य उच्च सम्मार्का साथ स्मिर् गर्य चाहन्छज  । 

सभाध्यक्षज्यू, 

आघथयक वर्य २०७९/०८० को घवघर्योजर् घवधेयक बजेट तथा काययक्रमका घसद्धान्त ि प्राथघमकताको 

आधािमा घिरिङ गाउँपाघिकाको गाउँसभामा गाउँपाघिकाको उपाध्यक्षको हघैसयतिे बजेट प्रस्तजत गर्य पाउँदा खजशी 

िागेको छ । 

स्थार्ीय तह सदस्य घर्वायचर् २०७९ बाट घर्वायघचत भएपघछ हामीिे पघहिो पटक घिरिङ गाउँपाघिकाको 

वाघर्यक बजेट काययक्रम प्रस्तजत गिेका छौ । 

वाघर्यक बजटे गाउँपाघिकाको र्ीघत तथा काययक्रमिार्य कायायन्वयर् गर्े महत्वपूर्य औजाि हो । आगामी आ.व. 

को बजेट तथा काययक्रम तजजयमा गदाय मैिे र्ेपािको संघवधार्, गाउँपाघिकाको र्ीघत तथा काययक्रम, संिीय तथा प्रदशे 

सिकािका र्ीघत तथा काययक्रम, चािज आवघधक योजर्ा, घदगो घवकासका िक्ष्य, गाउँपाघिकाद्वािा घर्मायर् गरिएका ऐर्, 

कार्रू् तथा काययघवघधहरू, घवघभन्र् िाजर्ीघतक दिहरूका स्थार्ीय र्ेततृ्वका सजझावहरू, घवगतको अर्जभाव, र्ागरिक 

समाज, बजघद्धजीघव, र्ीघज क्षेर, सहकािी क्षेर, स्थार्ीय संि संस्था, िगायतका के्षरहरूबाट प्राप्त िाय, पिामशय तथा 

िचर्ात्मक सजझावहरूिार्य आत्मसाथ गरिएको छज  । 

सीघमत श्रोत साधर्बाट गाउँवासीहरूका अघसघमत आवश्यकता एकैपटक पजिा गर्य र्सघकर्े हुदँा, यस बजेटमा 

घछटो सम्पन्र् हुर्े, बघि प्रघतफि घदर्े, घवघभन्र् खािको िोजगािी सजृर्ा हुर्े, बघि जर्सहभाघगता जजटाउर् सघकर्े खािका 

योजर्ाहरूिार्य बिी प्राथघमकता घदर्एको छज  । 

अब म आगामी आ.व. २०७९/०८० को बजेट उद्दशे्य तथा प्राथघमकता प्रस्तजत गर्य अर्जमघत चाहन्छज  । बजेटका 

उद्दशे्यहरू घर्म्र्ार्जसाि प्रस्तजत गरिएको छज  । 

१) उद्दशे्यहरू 

क) घवगतका काययन्वयर्मा िहकेा आयोजर्ाहरूिार्य घर्िन्तिता घदर्े गिी बजेट व्यवस्था गर्जय  

ख) पवूायधाि घर्मायर् तफय  सिक खार्ेपार्ी के्षरमा िगार्ी बिाउर्ज । 

ग) कृघर्िार्य व्यवशयीकिर् ि आधजघर्कीकिर् गर्जय 

ि) घशक्षा स्वास््य के्षरिार्य सवयसाधािर्को पहुच सजघर्घित गर्जय । 
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ङ) सजशासर्को माध्यमबाट सेवा प्रवाहिार्य प्रभावकािी ि सििीकिर् गर्जय । 

२) प्राथघमकताहरू 

क) पवूायधाि घवकास 

ख) सामाघजक घवकास 

ग) वाताविर् तथा बर् 

ि) सजशासर् ि सेवा प्रवाह 

बजेटका उद्दशे्यहरू हाघसि गर्य तथा प्राथघमकता कायायन्वयर् गर्य प्रदशे तथा संिीय सिकािसँग, समन्वय 

सहकायय गरिर्े छ भर्े घर्जी के्षर, सहकािी, र्ागरिक समाज, िाजर्ैघतक दिहरू तथा संि संस्थाहरूसँग सहकायय गिी 

प्रभावकािी कायायन्वयर्मा जोि घदर्र्े छ । 

विास्तिमा जर्ताको घवकासको मागिार्य मध्यर्गि गिी विागत सीमा घर्धायिर् गिी वस्तीस्तिबाट योजर्ा 

तजजयमा गरिएको छ । पाघिका स्तरिय योजर्ा बाहके सबै विाहरूिार्य ४,६२,००,०००/- िकम घवघर्योजर् गरिएको छ । 

सभाध्यक्षज्यू, 

 अब चािज आघथयक वर्यको असाि १० गते सम्मको आम्दार्ी प्रस्तजत गर्य चाहन्छज  । 

• आन्तरिक िाजश्वः बैंक मौज्दात ७,५१,४१,६४३।२८ सघहत ७,७९,३८,७७२।११ 

• संिीय सिकाि घवघिय समाघर्किर् अर्जदार्ः रू ९,००,००,०००/- 

• संिीय सिकाि शशतय अर्जदार्ः रू १५,६८,६१,३२९/- 

• संिीय सिकाि समपजिक अर्जदार्ः रू ६२,५०,०००/- 

• प्रदशे सिकाि घवघिय समाघर्किर् अर्जदार्ः रू ९९,५२,०००/- 

• संिीय सिकाि िाजश्व बाँिफाँिः रू ५,७२,६२,३२१।९२/- 

• प्रदशे सिकाि िाजश्व बाँिफाँिः रू ३७,५१,०७९।८०/- 

• प्रदशे सिकाि घवरे्श अर्जदार्ः रू १०,००,०००/- 

• प्रदशे सिकाि समपजिक अर्जदार्ः रू ४०,००,०००/- 

जम्मा िकम रू ४०,७०,१५,५०२।८३ मार (८१.७१ प्रघतशत) 

माघथ उल्िेघखत आय घवविर्मा संिीय अघततयािी अन्तगयतको सामाघजक सजिक्षा काययक्रमको िकम समावेश गरिएको 

छैर् । 
 

सभाध्यक्षज्यू, 

चािज आ.व. असाि १० गते सम्म भएको आम्दार्ीबाट हाि सम्म घर्म्र्ार्जसाि खचय भएको छ । 

पजँजीगत खचय रू ८,४४,३७,२०२।२०/-      (३२.८६  प्रघतशत) 

चािज खचय रू  १४,९९,८४,१६२.३३     ( ६२.२० प्रघतशत) 

हाि सम्म भएको कूि आम्दार्ीको जम्मा खचय रू २३,४४,२१,३६४।५३ भर्य    (४७.०६ प्रघतशत) खचय भएको छ । 
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केही उपभोक्ता सघमघतहरूिे कायय सम्पन्र् गिी भजक्तार्ी र्घिएको ि ठेक्का सम्झौता भएका आयोजर्ाहरूको घर्मायर् कायय 

भर्य िहकेोिे भजक्तार्ी हुर् बाकी िहदा पूँजीगत खचय कम दघेखएको छ । 

सभाध्यक्षज्यू, 

अब म आगामी आघथयक वर्यको आम्दार्ीको श्रोतहरूको जार्कािी गिाउर् चाहन्छज  । आगमी आ.व. मा कािी गण्िकी 

र्घदको िजंगा घगट्टी बािजवा घवक्री बाट १ कोिि आम्दार्ी सघहत आन्तरिक आय कज ि १,५५,९०,०००/- रूपैया अर्जमार् 

गरिएको छ । आन्तरिक आय बाहके संिीय सिकाि ि प्रदशे सिकािको समार्ीकिर् अर्जदार् बाट रू १०५९२९०००/-

, संि ि प्रदशे सिकािको िाजश्व बाँिफाँिबाट रू ८,८५,७०,०००/- आय हुर्े अर्जमार् गरिएको छ । त्यसैगिी सशतय 

अर्जदार् अन्तगयत संिीय सिकािबाट रू १६,०३,००,०००/- प्राप्त भएको छ । त्यसै गिी संिीय समपिूक अर्जदार् तफय  

पशजपघत मोटि मागय आयोजर्ाको िाघग रू असी िाख ि प्रदेश सिकािको समपिूक अर्जदार् अन्तगयत करूवाटाि खार्ेपार्ी  

आयोजर्ाको िाघग रू पचास िाख िकम प्राप्त भएको छ । त्यसैगिी संिीय घवशेर् अर्जदार् अन्तगयत क्वाङ खोिा पजट्टाि 

धाप खार्ेपार्ी ि िाघष्ट्रय माघव भवर् घर्मायर् आयोजर्ाको िाघग रू दजर्य किोि चाघिस िाख ि प्रदशे तफय को घवशेर् 

अर्जदार् तफय  छिछिे खार्ेपार्ी आयोजर्ाको िाघग रू पचास िाख प्राप्त भएको छ । सशतय पजजँीगत अर्जदार् तफय  र्याँटाि 

बन्टाि खार्ेपार्ी आयोजर्ा को िाघग पन्र िाख प्राप्त भएको छज   गियौिीटाि घिरिङ वहृत खार्ेपार्ी आयोजर्ाको 

िाघग दश िाख प्राप्त भएको छ । 

 उल्िेघखत आयको आधािमा आगामी आघथयक वर्यमा गाउँपाघिकाको कूि बजेट रू ४९,६६,८९,०००/- हुर्े 

प्रस्ताव गिेको छज  । 

सभाध्यक्षज्यू, 

 अब म आघथयक बर्यको घवर्य के्षरगत घवघर्योजर् प्रस्तजत गर्य चाहन्छज  । 

१) आर्थिक र्िकास के्षत्रः-  

यस क्षेर अन्तगयत कृघर्को व्यवशायीकिर्, आधजघर्किर्, अर्जदार् तथा कृर्क ताघिम िगायत के्षरहरूको 

घर्घमि चाि किोि चौिि हजाि छ सय बयासी रूपैया घवघर्योजर् गरिएको छ । 
 

२) सामार्िक र्िकासः-  

घवद्यािय घशक्षामा अर्जदार्, छारवघृि, घशक्षक ताघिम, स्वास््य ल्याब स्थापर्ा, स्वयंसेघवका भिा, और्धी 

उपकिर् खरिद िगायत मघहिा, दघित, फिक क्षमता भएका व्यघक्तहरूको उत्थार् ि घवकासमा काययक्रम छर्ौट 

गिी यस के्षरमा कूि रू चाि किोि बयासी िाख उर्न्साठी हजाि पाँच सय तेह्र रूपैया घवघर्योजर् गरिएको छ 

। 

३) पूििधार र्िकासः-  

मदर् मोटिमागय, घ्याछाप पजट्टाि मोटिमागय िगायत मजतय सिकहरुको स्तिोन्र्घत, श्री कृष्ट्र् मोटिमागयको घपच 

साथै अन्य मोटि मागयहरुको स्तिोन्र्घत, घतिण्िी खोिा पजि, मोहरिया भञ्ज्याङ गाउँ पार्ी कोटिि मोटि बाटो 

स्तिोन्र्घत, चक्रदवेी मोटिमागय र्याँटाि घसंचाई, गजरुङगाउँ फज िा घसफ्िजङ खार्ेपार्ी, िाव खोल्सी खार्ेपार्ी 
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िगायत खार्ेपार्ी, प्रशासघर्क भवर् सभाहि समेत पवूायधाि घवकास के्षरमा कज ि िकम रु दश किोि र्ब्बे 

िाख सठ्सठ्ठी हजाि दजर्य सय छेसठ्ठी मार घवघर्योजर् गिेको छज  । 

४) िन, िाताितरण, फोहरमैला व्यिस्थापन र र्िपद व्यिस्थापनः-  

घवपद व्यावस्थापर्को घर्घमि उद्धाि सामाग्री खरिद, िाहत, पजर्स्थायपर्ा िगायतकाव प्रबन्ध गर्य रु ४० िाख 

घवपद व्यवस्थापर् कोर्मा ि स्थार्ीय घवपद जोखम व्यवस्थाप योजर्ा तजजयमा िगायत फमयको िाघग  यस 

घवर्यगत के्षरमा कज ि उन्साठी िाख बयासी हजाि एक सय अठासी मार िकम घवघर्यावजर् गरिएको छ । 

५) सुशासन तथा संस्थागत र्िकासः-  

कायायियको प्रशासघर्क खचय, सेवा पिामशय खचय, ईन्टिर्ेट सफ्टवेयि जिार्, जर्शघक्त घवकास, मेघशर्िी 

औजाि खाघि, सेवा प्रवाहमा गजर्स्तरियता, सिघिकिर् ि आधजघर्कीकिर् गर्य यस के्षरमा कज ि रु सात किोि 

असी िाख पाच हजाि घतर् सय अट्चाघिस मार िकम घवघर्योजर् गरिएको छ । आगामी आघथयक वर्यमाको 

वजेट तजजयमा गर्य स्थार्ीय िाजर्ैघतक दि, परकाि, समाजसेवी, कमयचािी, घशक्षक िगायत सबैको सजझाव 

संकिर्को कर्य गरिएको घथयो । भिखिै घर्वायघचत भई छोटो समयमा बजेट तजजयमा गर्जयपदाय केघह कमी कमजोिी 

भए पघर् आगामी घदर्मा सजधाि गद ैिाघगर्े प्रघतवद्धता व्यक्त गदयछज  । 

आयोजर्ाहरूको घवस्ततृ घवविर्, घवघर्योजर् घवधेयक तथा आघथयक घवधेयक यसै साथ संिग्र् गिी पेश गिेको छज  । 

बजेट तजजयमाको क्रममा सहयोग ि सहभागी हुर्जहुर्े अध्यक्ष ज्य,ू िगायत सवै जर्प्रघतघर्धी ज्यहूरु, प्रमजख 

प्रशासकीय अघधकृत ज्य,ू पवूय अध्क्ष, उपाध्यक्ष, कमयचािी साथीहरु घशक्षक, समाजसेवी, िाजर्ैघतक दिका प्रघतघर्घधहरु 

िगायत सम्परू्य टीमिाई हाघदयक धन्यवाद व्यक्त गदयछज  । साथै आगामी आघथयक वर्यको वजेट कायायन्वयर्मा सवै 

पक्षहरुको सघक्रय सहभागीताको िागी अघपि गदयछज  । 

 
















