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२०७७ असार १० गते 

 

जानक� गाउँपा�लकाको नी�त तथा काय��म (आ.व.२०७७/०७८०७८) 



 

अ�य� महोदय 

1. नेपालको सं�वधान अनसुार गठन भएको यस जानक� गाउँपा�लकाको आठौ वा�ष�क 

बजेट पेश गन� अवसर पाएकोमा खसुी लागेको छ I यस अवसरमा जनआ�दोलन 

जनय�ु लगायतका संघष�मा आ�नो जीवन उ�सग� गन� स�पूण� �ात अ�ात श�हदह� 

��त हा�द�क ��ा�ल� अप�ण गद�छु I साथै घाइतेह�को िश� �वा��य लाभको कामना 

गद�छु I लामो संघष� र ब�लदान बाट �ा� राजनी�तक उपलि�ध एवम ि�थरताले 

�सज�ना गरेको आशा र �ा� भएको अवसरले यस जानक� गाउँपा�लकामा �बकास र 

सम�ृ�को अनभु�ूत गन� पा�ह�छ भ� ेहा�ो इ�छा हो I मलुकुको राजनी�तक सामािजक 

प�रवत�नमा नेत�ृवदायी भ�ूमका �नवा�ह गन� आदरणीय महानभुावह� ��त आभार �य� 

गद�छु I  

2. �व��यापी महामार�को �पमा फै�लएको कोरोना भाइरस को�भड-१९ रोगको कारण 

�व�ले एकै पटक मानवीय र आ�थ�क संकट सामना गनु� परेको छ I �वा��य 

संकटबाट उ�पादन,�यापार तथा लगानीस�मको �ीङ�ला �भा�वत भइ �व� 

अथ�त��मा संकुचन आउन े �प� संकेत देिखएको छ I �व� अथ�त��संगको 

अ�तरआव�ताको कारण नेपालको अथ�त��का �मखु �े�ह�मा समेत ग�भीर �भाव 

पन� थालेको छ I य�तो अव�थामा औधो�गक पा�लकाको �पमा प�हचान बनाएको यो 

जानक� गाउँपा�लका प�न �भा�वत भएको देिख�छ I 

3. आगामी आ�थ�क वष�को आय �यय बजेट नयाँ प�रि�थ�तले �सज�ना गरेको 

चनुौतीह�लाई सामना गन� र �ा� अवसरलाई उपयोग गन� तफ�  केि��त हनुपुछ� भ�ेमा 

म सजग छु Iयस अव�थामा जानक� गाउँपा�लकाका बासीह�को जीवनको र�ा गन� र  

�त� �बकासको बाटोमा लैजाने गर� बजेट तजु�मा गरेकोछु I 

4. बजेट तजु�मा को िशलिशलामा यस जानक� गाउँपा�लकाका काय�पा�लकाका �बषयगत 

स�म�त, राज� परामश� स�म�त, �ोत अनमुान तथा बजेट �समा �नधा�रण स�म�त, �व�भ� 

राजनी�तक दलका ��त�न�धह�को स�लाह सझुावलाइ समेत �यान �दए�क छु I  



5. यस गाउँपा�लकाले गाउँ पाश�विच� २०७५ �नमा�ण ग�र गाउँपा�लकाको 

आ�थ�क,सामािजक,भौगो�लक,सं�कृ�तक, भा�षक र धा�म�क लगायत �े�का त�यांकह� 

�ा� भई ती त�यांकलाई �व�षेण,सं�षेण ग�र �थानीय सरकार संचालन ऐन 

२०७४,�देश तथा �थानीय तहका साझा अ�धकारका �वषयमा एक�पता कायम हनु े

ग�र सहकार�,सम�वय र सह-अि�त�वको �स�ा�तलाई आ�मसाथ ग�र 

आ.ब.२०७७/७८ को बजेट तथा काय��म तयार गरेक� छु I 

 

 

अ�य� महोदय 

अब म यस जानक� गाउँपा�लकाका  चनुौ�तह�लाई यस �कार ��ततु गरेक� छु :- 

१. आ�त�रक राज�को प�हचान : गाउँपा�लकाले �लने रजशवको ��े र नेपालको 

सं�वधानले �थानीय तहलाई उपल�ध गराएको अ�धकार �े� �भ� र�ह फरा�कलो 

राज�को �े� प�हचान गन� काय� चनुौतीपूण� रहेको छ । राज�व स�ब�धी जनतामा 

रहेको धारणा र अपेि�त ��तफल �बचको साम�ज�यता कायम गनु� तथा यस 

गाउँपा�लकामा स�भा�वत आ�त�रक आय कमजोर हनु ु र केि��त अनदुानको भरमा 

गाउँपा�लकाका सबै काय��मह� संचालन गनु� पन� चनुौती रहेको छ ।  

 

२. पूवा�धार �वकास : गाउँपा�लका अ�तग�तका योजना तथा संघ र �देश सरकारको लागत 

साझेदार�मा संचालन हनुे योजनाह�को काय��वयनका �ममा बाधा अवरोध र ��द 

�सज�ना भइ सरोकारवाला, �व�भ� संघ सं�थाका �वाथ� स�बोधन गर� समयमा नै 

योजना स�प� गन� चनुौतीपूण� देिखएको छ । गाउँपा�लकाको आ�नो �शास�नक भवन 

�नमा�ण गनु� पन�, यस गाउँपा�लका �भ� भवन �नमा�ण आचार सं�हता लाग ुगन� व�ती 

�वकास योजना शहर� योजना र सडकका मापद�डह� लाग ुगन� पूवा�धार �वकासलाई 

आव�यक पन� मेिशनर� औजारको अभाव ज�ता चनुौतीह� हा�ा साम ु�व�मान छन ।  

३. �नवा�िचत पदा�धकार�को �मता �वकास : जनताबाट �नवा�िचत भएर आउन ु भएका 

पदा�धकार�ह�लाई �थानीय तहको कानूनले पया�� अ�धकार काम र कत��यह� �दएको 

र एउटा सरकारको �पमा स�बोधन गरेको अव�था छ । सरकार संचालन गन� 



आव�यक पन� �व�ध र ���याको �वषयमा जानकार� गराउने �मता अ�भव�ृ� गद� 

�व�धको शासन �था�पत गनु� चनुौतीपूण� रहेको छ ।  

४. कम�चार�को �यव�थापन तथा �मता �वकास : नेपाल सरकारले यस गाउँपा�लकामा 

�सज�ना गरेको दरब�द� अन�ुपको कम�चार�ह�को �यव�थापन गन� काय� नभएकोले 

काया�लयको काम समेत �भा�वत भएको देिख�छ । हालका कम�चार�ह�को �थानीय 

तह अन�ुप काय� र �मता �वकास गनु�पन� काय� समेत चनुौती रहेको छ ।  

५. ग�रबी �नवारण र शैि�क �तरमा सधुार : यस गाउँपा�लका �भ� �व�भ� जातजा�त, वण� 

समदुायका �यि�ह�को बसोबास रहेको छ । �व�भ� जातजा�त �बच शैि�क र 

आ�थ�क �तरमा �यापक अ�तर देिखएको छ ।सो अ�तरलाई �यून गन� र जीवन 

�तरमा सधुार �याई सामािजक मूल�वाह�करण गन� समेत आव�यक छ ।  

 

अ�य� महोदय 

उपरो�ानसुरका उ�े�य हा�सल गन�का ला�ग आगामी आ�थ�क वष� आ.वं. ०७७/७८ 

को बजेटका �ाथ�मकताह� �न�नानसुार �नधा�रण गरेक� छु :- 

(क) रोजगार�का अवसरमा व�ृ� I 

(ख) गाउँ काय�पा�लकाको भौ�तक पूवा�धार �यव�थापनमा सधुार तथा �शास�नक भवन 

�नमा�ण र सेवा �वाह I 

(ग) पूवा�धार �वकास तथा चाल ुआ�थ�क वष�को आयोजनालाई आउने आ.ब मा 

�नर�तरता �दन ेI 

(घ) कृ�ष तथा पशजु�य उ�पादनमा आध�ुनक�करण,�यवसा�यकरण र बजार�करण I 

(ङ) िश�ा,�वा��य,खानेपानी र सरसफाई I 

(च) सं�कृ�तको संर�ण र पय�टन �े�को �वकास I 

(छ) म�हला, अपा�, बालबा�लका, जे� नाग�रक, द�लत र यवुा लि�त काय��म I 

(ज) सामािजक सरु�ा भ�ा �वतरणमा �भावका�रता I 

(झ) कोरोना भाइरस (COVID-19) रोकथाम तथा �नय��णको ला�ग कोष �थापना गर� 

बजेट �ब�नयोजन । 



 

अ�य� महोदय 

अब म उ�लेिखत चनुौती, उ�े�य र �ाथ�मकताको आधारमा तयार ग�रएको आ�थ�क 

वष� आ.वं. २०७७/७८ को बजेट तथा काय��म ��ततु गद� अब म �े�गत काय��म तथा 

�व�नयोजन ��ततु गन� चाह�छु । 

 

आ�थ�क वष� २०७७/७८ को कुल �यय �. 59 करोड 56 लाख 82  हजार 80 

��पया �ब�नयोजन ग�रएको छ I कुल बजेटको चाल ुतफ�  42 करोड 94 लाख ३२ हजार 

अथा�त 72.10 ��तशत अंश रहेको छ भन ेपुजँीगत तफ�  16 करोड 62 लाख 50 हजार 

80 �प�या अथा�त 27.9 ��तशत अंश रहेको छ । 

 

शीष�कको नाम चाल ुखच� पुजँीगत खच� �वि�य �यव�था ज�मा  कै�फयत 

संघीय समा�नकरण अनदुान 7,00,00,000 5,17,00,000 
0 

 12,17,00,000   

संघीय सशत� अनदुान 1,60,00,000 79,00,000 0 16,79,00,000   

संघीय राज�व बाँडफाँड 4,50,00,000 3,54,23,080 0 8,04,23,080   

�देश समा�नकरण अनदुान 51,00,000 3,77,000 0 54,77,000   

�देश सशत� अनदुान 0 1,48,50,000 0 1,48,50,000   

�देश �वशेष अनदुान अनदुान 0 60,00,000 0 60,00,000   

�देश राज�व बाँडफाँड 4,33,20,000 0 0 43,32,000   

आ�त�रक राज�व �ा��  2,50,00,000 1,00,00,000 0 3,50,00,000   

अ�या रकम (अनमुा�नत) 0 4,00,00,000 0 4,00,00,000   

सामािजक सरु�ा 12,00,00,000 0 0 12,00,00,000   

 ज�मा 42,94,32,000 16,62,50,080   59,56,82,080   

  72.10% 27.9%       

 

 

 

 

 

 



अ��यमा,  

��ततु आ�थ�क वष� 2077/078 को बजेट तजु�मा गन� ���यामा ��य� तथा 

अ��य� �पमा सहयोग पयुा�उन ु हनु े गाउँपा�लका अ�य� �यू, सबै वडा अ�य�ा �यूह�, 

काय�पा�लका सद�य �यूह�, गाउँ सभा सद�य �यूह, �व� एवं स�लाहकार �यूह�, राजनी�त 

दलका �मखु एवं ��त�न�ध�यूह�, �नजी �े� लगायत गाउँबासी दाजभुाई तथा �दद� ब�हनीह� 

एवं को�भड-19 को कारणले गनु� परेको ब�दाब�द�, सामािजक दरु� कायम गनु� पन� 

बा�या�मक अव�था लगायतका ��तकुलता बीच धैय�ताका साथ बजेट तजु�मा गन� �ममा 

ख�टने रा�सेवक कम�चार�ह�लाई हा�द�क ध�यवाद �ापन गद�छु ।    

 

ध�यवाद । 

�म�त : 2077/03/10 गते, बधुवार  

भ�ूमसरा �धताल 

उपा�य� 

जानक� गाउँपा�लका, बाकेँ 

 


