
 

 

लङु्ग्री गाउँपाललका  
गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्  
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बजेट वक्तब्र्, २०७९/०८०    
 

 

 



 

लङु्ग्री गाउँपाललका रोल्पाको 
आ.व. ०७९/८० को बजेत वक्तब्र् 

 

सभाध्र्क्ष एवं सदस्र् महानभुावहरु,  

१. नेपालको सलबधानले संस्थागत गरेको संघीर् प्रणाली अन्तगयत स्थानीर् सरकारको रुपमा लङु्ग्री 
गाउँपाललकाको आ.व.०७९/८० को लालग आर् व्र्र् वववरण सवहतको बजेट र्स गररमामर् सभामा 
प्रस्ततु गनय पाउँदा गौरवान्न्वत भएको छु |   

२. स्थानीर् तह सम्म अलधकार परु्ायउने गरी ववलभन्न समर्मा संघर्य गदै लोकतान्न्िक गणतन्ि एवम 
स्वतन्िताको लालग ववलभन्न आन्दोलनका क्रममा जीवन आहलुत ददनहुनु ेशावहदहरु प्रलत भावपूणय श्रदाञ्जली 
व्र्क्त गदयछु | 

३.  लबश्वब्र्ापी महामारी कोलभड-१९ को महामारीबाट देश र लबदेशमा ज्र्ान गमुाउने नेपालीहरु प्रलत र 
ववश्वभरका मतृक प्रलत भावपूणय श्रदाञ्जली व्र्क्त गदयछु | 

४. कोरोनाको प्रभावबाट सबै क्षेिहरु प्रभाववत भएका छन ्| अबको हाम्रो शि ुभनेको भोक, रोग, गररबी, 
पछौटेपन, अन्शक्षा र अन्ध-लबश्वास नै हनु | र्ी समस्र्ाहरु संग छुटकारा पाउन सरकारी, गैरसरकारी, लनन्ज 
क्षेि र आम जनसहभागीताबाट माि सम्भव छ , अतः एकताका साथ अगाडी बढ्दै खशुी र सखुी पाललका 
लनमायणमा जटु्न ुआजको आवश्र्कता हो | मानव ववकास र भौलतक पूवायधार ववकासलाई संगसंगै तादाम्र्ता  
लमलाएर लगेमा माि ददगो ववकास सम्भव छ | 

५. जनचाहना लछटो र एकै पटक धेरै ववकास भैददओस ्भन्न ेमनोभाब स्वभाववक हनु्छ | तर साधन, श्रोतको 
लसलमतताले अलसलमत आवश्र्कता एकै पटक परुा गनय सम्भव हदैुन तसथय र्ोजनाहरुको प्राथलमवककरण गदै 
एकीकृत र्ोजना अनशुरण गरी सबै वगय, क्षेि समेट्न ेगरी सन्तलुलत ववकास गदै जाने गरी बजेट तजुयमा 
प्रर्ास गररएको छ | 

६. ववकासका लालग प्रचरु सम्भावना भएको र्स लङु्ग्री गाउँपाललकामा अवसर र चनुौतीहरु दवैु छन ्| 
चनुौतीहरुलाई अवसरमा बदल्दै अगाडी बढेर माि लक्षमा पगु्न सवकन ेहुँदा चनुौतीहरुको सामना गनुय न ै
हामी  सबै  जनप्रलतलनलधहरुको कतयब्र् हो | र्स  पाललकाका मखु्र् चनुौती र समस्र्ाहरु र्स प्रकार छन ्
|  

✓ अन्शक्षा, स्वास््र्, पेशा व्र्वसार् तथा बढ्दो बेरोजगारको समस्र्ा | 
✓ साधन श्रोतको अपर्ायप्तता  

✓ भोगोललक ववकटता  

✓ सावयजलनक सम्पन्िको अलभलेख नहनु  

✓ गणुस्तरीर् पूवायधार ववकास गने समस्र्ा  

✓ प्रर्ाप्त दक्ष जनशन्क्तको अभाव  

✓ अन्तर तह समन्वर्को अभाव  



 

७.  सम्भावना र अवसरहरु : 
✓ प्राकृलतक श्रोतको महिम उपर्ोग ललन सवकन े| ददगो श्रोत बढाउन सवकन े| 
✓ स्थानीर् साधन श्रोतको आधार पररचालन गरी र्ोजनाबद्ध ववकासबाट ददगो ववकास गनय सवकने | 
✓ पाललकामा रहेका लङु्ग्री नदद र बोज्र्ाङ खोलालाई बहउुपर्ोगी कोरीडोरको रुपमा ववकास गरी 

बहलुाभ ललन सवकने | 
✓ कृवर् क्षेिको पकेट क्षेि उपक्षेि बनाई उत्पादन र उत्पादकत्वमा अलभववृद्ध गनय सवकने | 
✓ मानव ववकासमा जोड ददई स्वरोजगारका अवसर बढाउन सवकने | 
✓ सरकारी, गैरसरकारी र लनजी क्षेिको साझेदारीमा ववकासका क्षेि बढाउन सवकन े| 
✓ स्थानीर् कला , संस्कृलत र प्राकृलतक क्षेिमा लबशेर् र्ोजना बनाई पर्यटकीर् स्थलको रुपमा ववकास 

गनय सवकने | 
✓ संघ र प्रदेश सरकारको समन्वर् र सहकार्यमा थप आवश्र्कताहरु परुा गनय सवकने |  

 

८. लङु्ग्री गाउँपाललकाको ददघयकाललन सोच सवहत बजेटका लनम्न उद्धेश्र् रहेका छन ्| 
 

✓ व्र्वसावर्क कृवर् र पश ुपालन पेशा अवलम्वन गदै आत्म लनभयरता उन्मखु बनाउने | 
✓ व्र्वसावर्क तरकारी र नगदे बालीमा न्जड ददई आर् आजयन बढाई स्वरोजगारी बढाउन े 

✓ न्शक्षा र स्वास््र् ववकासमा जोड ददने | 
✓ गाउँपाललकाको प्रशासकीर् भवन लनमायणलाई लबशेर् प्राथलमकता दददै गाउँपाललका क्षेि लभि 

आवश्र्क पूवायधारहरुको  ववकास गने | 
✓ ववपद ब्र्वास्थापनको रोकथाम र लनर्न्िण गने | 
✓ संस्थागत सशुासन प्रवधयन र क्रमवद्ध ववकास गने | 
✓ समाबेशी र सन्तलुलत लबकासमा जोड ददन े| 
✓ उत्साही र प्रोत्साही कमयचारी बनाई क्षमताको महिम उपर्ोग गने | 

 

सभा अध्र्क्ष एवं सभा सदस्र् महोदर् : 
  अब म र्स लङु्ग्री गाउँपाललकाको आ.व. ०७९/८० को लालग लनम्नानसुारको बजेट प्रस्ततु गनय 
चाहन्छु | 

९. गाउँपाललका प्रशासलनक भवन लनमायणको लालग रु दईु करोड लबलनर्ोजन गररएको छ | 
 

१०. लबर्र्गत शाखाहरु तर्य  कूल रकम रु चार करोड छ लाख छर्ालीस हजार छुट्टाइएको छ |  

जसमा न्शक्षा तर्य  रु दईु करोड , स्वास््र् तर्य  रु एक करोड , कृवर् तर्य  रु चाललस लाख , भेटेनरी 
तर्य  रु चाललसलाख र मवहला ववकास तर्य  रु लबस लाख र प्रधामन्िी रोजगार कार्यक्रम तर्य  रु छ लाख 
छर्ालीस हजार  छुट्टाइएको छ | 



गाउँपाललकाको चाल ुखचय तर्य  रु आठ करोड एकसट्ठी लाख, गा.पा. पुजँीगत तर्य  रु एक करोड पन्चानब्बे 
लाख , वडागत रुपमा रु दईु करोड असी लाख, जस्तापाता खररद तर्य  रु एक करोड व्र्वस्था गररएको 
छ | 

११. कोलभड-१९ को आउन सक्ने जोन्खमलाई  मध्र्नजर गदै कोरोना कोर्मा रु दश लाख छुट्टाइएको छ  
अन्र् ववपद व्र्वस्थापनका लालग कोर्को व्र्वस्था गररएको छ | 

१२. सशुासन र संस्थागत ववकास गदै प्रदेश सरकारले तोके बमोन्जमको जनप्रलतलनलध पदालधकारी सलुबधा 
बजेटको व्र्वस्था गररएको छ | स्थार्ी र करार कमयचारीहरुलाई उच्च मनोबलका साथ उत्साही र उत्प्ररेीत 
गराई क्षमताको मह्त्िम उपर्ोग गनय शरुु तलबको २० प्रलतशत सम्म कार्यसम्पादनमा  आधाररत प्रोत्साहन 
भिा व्र्वस्था गररएको छ | 

१३. गाउँपाललका भर रहेका ७ वडा कार्ायलर्मा वडा नं ४ र ५ बाहेक सबै वडाको वडा कार्ायलर् भवन 
लनमायण भई सकेको र आ.व. ०७९/८० मा वडा नं ५ को लनमायणाधीन वडा कार्ायलर् भवन सम्पन्न गने  
कार्यलाई लतब्रता ददईने छ |  

१४. सावयजलनक जग्गा संरक्षणलाई उच्च प्राथलमकता ददईने छ | 
१५. संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार , गैर सरकारी संस्थाबाट प्राप्त हनु ेसमपरुक अनदुानमा साझेदारी गनय बजेट 

व्र्वस्था गररएको छ | 
१६. र्स सम्मालनत सभामा पेश भई सभाले पाररत गरेको आगामी आ.व. ०७९/८० को नीलत तथा कार्यक्रम 

कार्यन्वर्न गनय सहर्ोग पगु्ने गरी बजेट व्र्वस्थापन गररएको छ | 
१७. गाउँपाललकाको आगामी आ.व.०७९/८०को अनमुालनत आर् व्र्र् रु ५४५७७१०००/- (अक्षरेुपी 

रु चौवन्न करोड सन्ताउन्न लाख एकिर हजार ) रहेको छ | 
१८. गाउँपाललको आगामी आ.व. ०७९/८० को अनमुालनत बजेटको श्रोत  देहार् बमोन्जम रहेको छ | 

क) संघीर् सरकारबाट प्राप्त रु. ४६९००५०००/- (अक्षरेुपी रु छर्ालीस करोड नब्बे लाख पाचँ हजार) 

ख) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम रु ३९९४१०००/ (अक्षेरुपी रु तीन करोड उनान्सौ लाख एकचालीस 
हजार ) 

ग) अन्तररक आर् रु.४००००००/- (अक्षरेुपी रु चाललस लाख) 

घ) अनमुालनत अल्र्ा रकम रु ३०००००००/- (अक्षरेुपी रु तीन करोड) 

ङ) बहकु्षेिीर् पोर्ण ससतय अनदुान रु ८२५०००/- (अक्षरेुपी रु आठ लाख पन्च्चस हजार) 

च) एम्बलेुन्स आर् रु २००००००/- (अक्षरेुपी रु लबस लाख) 

 

१९. आगामी आ.व. का लालग राजश्व तथा करका दरहरुको लबस्ततृ वववरण आलथयक ऐन २०७९ मा समाबेश 
गररएको छ | 

२०. र्ोजना र कार्यक्रम तथा आर् व्र्र्को लबस्ततृ वववरण आ.व.०७९/८० को बावर्यक र्ोजना तथा 
कार्यक्रममा समाबेश गररएको छ |  



२१. बजेटमा व्र्वस्था गररएका र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु उद्धेश्र् अनरुुप कार्यन्वर्न गरी खशुी र सखुी 
गाउँपाललका बनाउन सम्पणूय सभाका सदस्र्हरु अहोराि लाग्न ुहनु ेछ | र्सको कार्यन्वर्नमा राष्ट्र सेवक 
कमयचारीहरु सदा झैँ खवटन ुहनुे अपेक्षा सवहत लङु्ग्री गाउँपाललका लनवासी नागररकहरु, राजलनलतक दलहरु, 
बवुद्धन्जलब र समाजसेवीहरुबाट सहर्ोगको अपेक्षा राख्दछु | 
   अन्त्र्मा, र्स गाउँपाललकाले तर् गरका ददघयकाललन सोच, उद्धेश्र् र नीलत कार्यक्रमहरु 
प्राथलमकताका साथ अन्घ  सारेको बावर्यक बजेटको कार्यन्वर्नबाट र्स गाउँपाललकालाई समदृ्ध बनाउन 
र्ोगदान परु्ायउने कुरामा लबश्वास राख्दै बावर्यक बजेट तजुयमा गनय सहर्ोग गने सम्पूणय सभा सदस्र्ज्रू्हरु, 
लबर्र्गत सलमलतका पदालधकारीहरु, राजश्व परामशय सलमलतका पदालधकारीहरु, श्रोत अनमुान तथा बजेट 
लनधायरण सलमतका पदालधकारीहरु, बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलतका पदालधकारीहरु, स्थानीर् 
बवुद्धजीबीहरु, समाजसेवी, न्शक्षकहरु, आम नागररक र राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु लगार्त सबैमा हाददयक 
धन्र्बाद दददै बजेट तथा कार्यक्रमको सर्ल कार्ायन्वर्न गरी र्स गाउँपाललकालाई सखुी,  सभ्र् र 
समवृद्धको शृंखलाको प्रथम लसढीको रुपमा साथयक तलु्र्ाउन सबैको साथ, सहर्ोग र सहकार्यको आशा र 
लबश्वासका साथ लबदा माग्दछु | 
धन्र्वाद |  

 

 


