
लङुग्री गााँउपाललका रोल्पाको 
आ. व. २०७७/∕७८ को बजेट बक्तव्य 

 

सभाध्यक्ष,  अध्यक्ष एवं सदस्य महानभुावहरु, 

१ नेपालको संववधानले संस्थागत गरेको संघीय प्रणाली अन्तगगत स्थानीय सरकारको रुपमा लङुग्री गााँउपाललकाको 
आ. व. २०७७/∕७८ को लागी आय व्यय वववरण सवहतको बजेट यस गररमामय सभामा प्रस्ततु गनग पाउाँदा 
गौरवान्न्वत भएको छु । 

२ स्थानीय तहसम्म अलधकार पयुागउन ेगरी ववलभन्न समयमा संघर्ग गदै लोकतान्न्िक गणतन्ि एवं स्वतन्िताको 
लालग ववलभन्न आन्दोलनका क्रममा जीवन आहलुत ददनहुनुे शवहदहरु प्रलत भावपणुग श्रद्धाञ्जली व्यक्त गदगछु । 

३ ववश्वव्यापी महामारी कोलभड १९ बाट देश लभि र ववदेशमा ज्यान गमुाउने नेपालीहरु प्रलत र ववश्वभरका 
मतृक प्रलत भावपणुग श्रद्धाञ्जली व्यक्त गदगछु । 

४ कोरोनाको प्रभावबाट सवै के्षिहरु प्रभाववत भएका छन ।अवको हाम्रो शि ु भनेको भोक, रोग, गरीवी, 
पछौटेपन, अन्शक्षा र अन्धववश्वास नै हनु ।यी समस्याहरुसंग सरकारी, गैरसरकारी, लनन्ज क्षेि र आम 
जनसहभागीताबाट माि संम्भव छ, अतः एकताका साथ अगाडी  बढ्दै खशुी र सखुी पाललका लनमागणमा जटु्न ु
आजको आवश्यकता हो ।मानव ववकास र भौलतक पवुागधार ववकासलई संगसंगै तादाम्य लमलाएर लगेमा माि 
ददगो ववकास संम्भव छ । 

५ जनचाहना लछटो र एकैपटक धेरै ववकास भैददओस ्भने्न मनोभाव स्वभाववक हनु्छ । तर साधन, स्रोतको 
लसलमतताले अलसलमत आवश्यकता एकैपटक परुा गनग संम्भव हदैुन तसथग योजनाहरुको प्राथलमवककरण गदै 
एवककृत योजना अनशुरण गरी सवै वगग, क्षिे समेट्ने गरी सन्तलुलत ववकास गदै जान ेगरी बजेट तजगमा प्रयास 
गरीएको छ । 

६ कोलभड १९ का कारण भएको बन्दाबन्दीमा बजेट तजुगमाका सवै चरणहरु पणुग रुपमा अनशुरण गनग  नसके 
पलन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले अवलम्वन गरेका परीलक्ष्य लगायतका आधारमा बजेट तजगमा गरीएको 
छ ।कोलभड लन्क्षत बजेट तजुगमा गरीएको छ । 

७ ववकासका लागी प्रचरु संम्भावना भएको यस लङुग्री गााँउपाललकामा अवसर र चनुौतीहरु दवैु छन 
।चनुौतीहरुलाई अवसरमा बदल्दै अगाडी बढेर माि लक्ष्यमा पगु्न सवकन ेहदुााँ चनैुतीहरुको सामना गनुग नै हामी 
सवै जनप्रलतलनलधहरुको कतगव्य हो । यस पाललकाका मखु्य चनुौती र समस्याहरु यस प्रकार छन । 

 न्शक्षा, स्वास््य, पेशा व्यवसाय तथा व्यरोजगारीको समस्या । 



 गणुस्तरीय पूवागधार ववकास गने समस्या । 

 लसलमत साधन स्रोतबाट जनताका अपेक्षा परुा गनग । 

 सवागङ्गलगण ववकास गनग । 

 सावगजलनक सम्पन्ि संरक्षण गने समस्या । 

८ संम्भावना र अवसरहरु प्रयाप्त रहेका छनः 

 लङुग्री नदीलाई बहउुपयोगी कोरीडोरको रुपमा ववकास गरी बहलुाभ ललन सवकने । 

 प्रोत्सावहत कमगचारीको क्षमतालाई महिम उपयोग गनग सवकने । 

 मानव ववकासमा  जोड ददई स्वरोजगारीका अवसर बढाउन सवकने । 

 कृवर् के्षिको पकेट के्षि उपके्षि बनाई उत्पादन र उत्पादकत्वमा अलभवृवद्ध गनग सवकने । 

 स्थानीय साधन स्रोतको आधार परीचालन गरर योजनाबद्ध ववकासबाट ददगो ववकास गनग सवकने । 

 प्राकृलतक स्रोतको महिम उपयोग ललन सवकने । ददगो स्रोत बढाउन सवकने । 

 सरकारी, गैरसरकारी र लनन्ज के्षिको साझेदारीमा ववकासका के्षि बढाउन सवकने । 

 संघ र प्रदेश सरकारको समन्वय र सहकायगमा थप आवश्यकताहरु परुा गनग सवकने । 

 

९ लङुग्री गााँउपाललकाको दीघगकाललन सोच सवहत बजेटका लनम्न उदे्धश्यहरु रहेका छन । 

 दीघगकाललन सोचः कृवर् के्षि र यसमा आधारीत उद्योग व्यवसायबाट आलथगक वृवद्ध गदै पवुागधार लनमागण 
गरी समदृ्ध र सखुी गााँउपाललका तर्ग  अग्रसर हनुे । 

 उद्धेश्यहरुः 
 व्यवसावयक कृवर् र पश ुपालन पेशा अवलम्बन गदै आत्म लनभगरता उन्मखु बनाउन े। 

 व्यवसायीक तरकारी र नगदे बाललमा जोड ददई आयआजगन बढाई स्वरोजगारी बढाउन े। 

 ववपद व्यवस्थापनको रोकथाम र लनयन्िण गने । 

 न्शक्षा र स्वास््य ववकासमा जोड ददने । 

 पवुागधार ववकास गने । 

 संस्थागत सशुासन प्रवद्धगन र क्रमबद्ध ववकास गने । 

 समावेशी र सन्तलुलत ववकासमा जोड ददन े। 

 उत्साही र प्रोत्साही कमगचारी बनाई क्षमताको महिम उपयोग गने । 

 

 



सभा अध्यक्ष एवं सभा सदस्य महोदयः 

10 ववर्यगत कायागलयहरु तर्ग  कुल रकम रु.एक करोड अलस लाख छुट्टाईएको छ ।जसमा न्शक्षा तर्ग  ७० 
लाख , स्वास््य तर्ग  रु.३८ लाख कृर्ी 26 लाख भेटनरी 26 लाख र महीला ववकास तर्ग  20 लाख छ । 

११ कोलभड १९ को रोकथाम र लनयन्िण एवं स्वास््य जोन्खम प्रोत्सान भिा समेतको व्यवस्था गरीएको छ 
। अन्य ववपद व्यवस्थापनका लागी कोर्को व्यवस्था गरीएको छ । 

१२ सशुासन तथा संस्थागत ववकास गदै प्रदेश सरकारले तोके बमोन्जमको जनप्रलतलनलध पदालधकारी सवुवधा 
बजेटको व्यवस्था गररएको छ ।स्थायी र करार कमगचारीहरुलाई उच्च मनोवलका साथ उत्साही र उत्प्ररेीत 
गराई क्षमताको महिम उपयोग गनग शरुु तलबको २० प्रलतशत सम्म कायगसम्पादनमा आधारीत प्रोत्सान भिा 
व्यवस्था गरीएको छ ।कोरोना भाईरस उच्च जोन्खम प्रोत्सान भिालाई लनरन्तरता ददने र दोहोरो नपने गरी 
खटीएको क्षेि र कायगप्रकृलत अनसुारको प्रोत्सान भिा उपलब्ध गराईने छ ।पदालधकारी र कमगचारीहरुलाई 
कोरोना जोन्खम ववमा र कायग जोन्खम ववमा गरी प्रोत्सावहत गराईने छ ।कायग सम्पादन र अनशुासनको मलु्यांकन 
गरी कमगचारी परुस्कृतको थालनी गरीने छ । 

१३ गााँउपाललका र वडा प्रशासलनक भवन लनमागणको लागी संघीय सरकारसंग समन्वय गरीने छ । 

१४ सावगजलनक जग्गा संरक्षणलाई उच्च प्राथलमकता ददईने छ । 

१५ स्वास््य तर्ग का कमगचारीहरुको चाल ुआ.व. मा करारका लागी ववज्ञापन गरीएकोमा कोरोनाका कारण 
सनृ्जत बन्दाबन्न्दले अन्तरवाताग स्थलगत गरीएकोमा लोक सेवा आयोग वा अन्य कारणबाट ररक्त रहे सम्मका 
लागी आगामी आ.व. मा अन्तरवाताग ललई करार  सेवामा रान्खने छ ।कृवर् र पश ुसेवा लगायतका प्राववलधक 
कमगचारी करारमा रान्खने छ । 

१६ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार,  न्जल्ला समन्वय सलमलत  र गैर सरकारी संस्थाबाट प्राप्त हनुे समपरुक र 
परुक अनदुानमा साझेदारी गनग बजेट व्ववस्थापन गरीएको छ । 

१७ यस गााँउपाललकाको चाल ुआ.व. मा पुाँन्जगत खचग 43 प्रलतशत र चाल ुखचग 72 प्रलतशत खचग भएको छ 
। कलतपय योजना तथा कायगक्रम चाल ुअवस्थामा रहेका छन । 

१८ यस सम्मालनत सभामा  पेश भई सभाले पारीत गरेको आगामी आ.व.को नीलत तथा काक्रग म कायागन्वयन 
गनग सहयोग पगु्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरीएको छ । 



१९ गााँउपाललकाको आगामी आ.व. 2077/78 को अनमुालनत आय व्यय रु४४ करोड ११ लाख ७० हजार 
३ सय रहेको छ । 

20  गााँउपाललकाको आगामी आ.व. 2077/78 को अनमुालनत बजेटको स्रोत देहाय बमोन्जम रहेको छ । 

क. संघीय सरकारबाट प्राप्त रु. 393580300।00    

ख. प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रु. 29290000।00 

ग. बैंक मौज्दात रु. 12500000।00 

घ. आन्तरीक आय रु. 3500000।00 

ङ. न्जल्ला समन्मय सलमलत अनदुान रु 2300000।00 

गरी जम्मा रु441170300।00 अनमुान गरीएको छ । 

 

 

                

 

2१  आन्तररक राजश्वको कर आधार वृवद्ध गदै आन्तरीक आम्दानी बढाउदै लैजान राजश्व परीचालन कायगक्रम 
गरीने छ । 

2२  आगामो आ. व. का लागी राजश्व तथा करका दरहरुको ववस्ततृ वववरण आलथगक ऐन 2077 मा समावेश 
गरीएको छ । 

२३  योजना र कायगक्रम तथा आय व्ययको ववस्ततृ वववरण ववलनयोजन ऐन 2077 मा समावेश गरीएको छ 
। 

2४  बजेटमा व्यवस्था गरीएका योजना तथा कायगक्रमहरु उदे्धश्व अनरुुप कायागन्वयन गरर खनु्श र सखुी 
गााँउपाललका बनाउन सम्पणुग सभाका सदश्यहरु अहोराि लाग्न ु हनुे छ ।यसको कायागन्वयनमा राष्ट् सेवक 
कमगचारीहरु सदा झै खवटन ुहनुे अपेक्षा सवहत लङुग्री गााँउपाललका लनवासी नागरीकहरु,  राजलनलतक दलहरु, 
बवुद्धन्जवव र समाजसेवीहरुबाट सहयोगको अपेक्षा राख्दछु । 

2५  अन्त्यमा, यस गााँउपाललकाले तय गरेका ददघगकाललन सोच, उदेश्य र नीलत कायगक्रमहरु प्राथलमकताका 
साथ अन्घ सारेको बावर्गक बजेटको कायागन्वयनबाट यस गााँउपाललकालाई समदृ्ध बनाउन योगदान पयुागउने कुरामा 
ववश्वास राख्दै बावर्गक बजेट तजुगमा गनग सहयोग  गने  सम्पणुग  सभा सदश्यज्यूहरु,  ववर्यगत सलमलतका 
पदालधकारीहरु, राजश्व परामशग सलमलतका पदालधकारीहरु, स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनधागरण सलमलतका 



पदालधकारीहरु, बजेट तथा कायगक्रम तजुगमा सलमलतक  पदालधकारीहरु, स्थालनय बवुद्धन्जववहरु, समाजसेवी, 
न्शक्षकहरु, आम नागरीक र राष्टसेवक कमगचारीहरु लगायत सवैमा हाददगक धन्यवाद दददै बजेट तथा कायगक्रमको 
सर्ल कायागन्वयन गरी यस गााँउपाललकालाई सखुी, सभ्य र समदृ्धको शंृ्रखलाको प्रथम लसढीको  रुपमा साथगक 
तलु्याउन सवैको साथ, सहयोग र सहकायगको आशा र ववश्वासका साथ ववदा माग्दछु । 

धन्यवाद । 

2077/03/27 

 


