
सायल गाउँपाललकाका उपाध्यक्ष  
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श्री गाउँ सभाका अध्यक्ष ज्यू, 

सभाका सदस्य ज्यूहरु, 

आज सायल गाउँपाललकाको दशौं गाउँ सभाको सन्दभभमा सायल गाउँपाललकाको आर्थभक वर्भ ०७८।७९ को 
बजेट, योजना तथा कायभक्रम सावभजननक गनभ पाउँदा म ननकै नै हर्र्भत छु ।  

सायल गाउँपाललकाको समदृ्र्ि र समग्र र्वकासका लार्ग गाउँपाललकाको बजेट, योजना तथा कायभक्रम 
मार्भ त समदृ्ि र र्वकासशील र स्वस्थ सायल ननमाभण गने पथमा हहिंडाउने महत्वपुणभ भुलमका खेल्न 
पाउँदा म व्यक्ततगत रुपमा गवभको महशुस गदभछु ।  

डोटी क्जल्ला भौगोललक हहसाबले सुन्दर क्जल्ला हो । देश सिंघीय सिंरचनामा गइसकेपनछ जनताले 
नक्जकबाट सरकारसँग आफ्ना माग, आवश्यकता, चाहानाहरु सक्जलैसँग राख्न सतने अवस्था लसजभना 
भएको छ । जुन सबैका लार्ग सुखद् पक्ष हो । तसथभ यो व्यवस्थालाई मजबुद बनाई आगामी 
कायभहदशा जनकेक्न्ित बनाउनु लसिंगो गाउँपाललका र जनप्रनतननर्िका लार्ग चूनौतीको र्वर्य बनेको छ । 
यद्यर्प सायलमा प्रकृनतले वरदान स्वरुप हदएका थुपै्र सिंभावनाहरु हामीसँग छन ्। जल, जलमन, जिंगल, 

जडडबुटी लगायत थुपै्र प्राकृनतक स्रोतहरु पररचालन गनभ सकेमा गाउँपाललकाले र्वकासका सम्भावनाहरुलाई 
मुतभ रुप हदन सतछ भन्ने र्वश्वास ललएको छु । कोलभड १९ ले र्वश्व जनजीवनमा सिंकट पैदा गरेको 
आर्थभक सामाक्जक अवस्था िरासायी वननरहेको र त्यसको नकारात्मक असर सावभजननक सेवा प्रवाह र 
र्वकास ननमाभणमा समेत परेको अवस्थामा यसको सामना गनभका लार्ग आवश्यक सिंयन्रहरु चुस्त राखी 
केन्ि र प्रदेश सरकारसिंग समन्वय र सहकायभ मार्भ त कोरोना रोग रोकथाम ननयन्रण र  उपचारका 
र्वर्यहरुलाई ननरन्तर उच्च प्राथलमकतामा राखी कायाभन्वयन गनुभपने अवस्था छ। उतत सन्दभभलाई 
आत्मसात ्गदै भावी कायभहदशा, गाउँपाललकाको आवश्यकता र जनताको र्वकासको माग अनुरुप बजेट 
र्वननयोजन गररएको व्यहोरा यस सभा समक्ष अनुरोि गनभ चाहान्छु । 

सभा अध्यक्ष तथा सदस्य ज्युहरु  

अव म आगामी आर्थभक बर्भ २०७७।७९ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथलमकता प्रस्तुत गनभ अनुमनत 
चाहान्छु। बजेटका उद्देश्यहरु ननम्न अनुसार प्रस्तुत गरेको छु । 

(क) कोरोना महामारीका कारण श्रजृना भएका जहटलताहरुसिंग सजग रहदै सोही सोही वमोक्जम अनुकुल 
कायभक्रमहरु वनाई आवश्यक कायभन्वयन गने। 

(ख) नागररकका मौललक हक र अर्िकारका रुपमा रहेको आवश्यकताहरु लसघ्र पररपूती गदै जीवन 
स्तरमा गुणात्मक सुिार गने । 

(ग) उपलब्ि स्रोत सािन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग तथा न्यानयक र्वतरण गदै सामाक्जक 
न्याय सहहतको आर्थभक बबकास गने राक्रिय लक्ष्यलाई पुरा गनभ अर्िकतम प्रयास गने ।  



(घ) आर्थभक भौनतक तथा सामाक्जक पूवाभिार र्वकास गरी सन ् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको 
मुलुकमा रुपान्तरण गने राक्रिय लक्ष्यलाई पछ्याउदै समुन्नत र समदृ्ि समाजबाद उन्मुख अथभतन्रको 
आिारलशला तयार गने ।  

 

मार्थ उल्लेखखत बजेटका उद्देश्यहरु हालसल गनभ देहाय अनुसर नीनतगत कायभक्रमगत प्राथलमकता  
ननिाभरण गरेको छु ।  

(क) कोरोना महामारीसिंग जुध्न स्वास्थ के्षरको सवै सिंयन्रहरुलाई सक्रक्रय पररचालन सुदृढीकरण र      
सवलीकरणमा र्वशेर् जोड हदने।  

 (ख) स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरमा वकृ्ध्द। 

  (ग) चरम गररवी अन्त्य र र्पछडडएका के्षर बगभ र समुदायको शीघ्र उत्थान गदै सामाक्जक सुरक्षाको       
बबस्तार सहहत लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था ननमाभणमा सहयोग पुर  याउने ।    

 (घ)कृर्र् के्षरको आिुननकीकरण व्यवसायीकरण र र्वर्विीकरण, 

(ङ) हदगो सडक ननमाभण र गुणस्तरी स्तरोन्नती,  

(च) लशक्षा स्वास््य खानेपानी र सरसर्ाईमा उर्चत लगानी र प्रविभन, 

(छ)सावभजननक प्रशासनको सवलीकरण र सेवा प्रवाहमा सूचना प्रर्वर्िको प्रयोग,  

(झ) सिंस्थागत र्वकास र ननयमन। 

सभा अध्यक्ष तथा सदस्य ज्युहरु  

आगामी आर्थभक वर्भ ०७७।०७८ को लार्ग प्रस्तार्वत बजेट, योजना तथा कायभक्रमले ननम्न बमोक्जमका 
मूलभूत र्वर्यहरुलाई समेटेको व्यहोरा यस सम्माननत सभामा अनुरोि गनभ चाहन्छु ।  

 

 

  



आगामी आर्थकु िर् ु२०७८।०७९ को अनुमाननत आन्तरिक आम्दानी तरु् 

सि न ं आम्दानी सिर्षक 

आय अनुमान 

रकम रु 

१ ११३१३ - एकीकृत िम्पती कर 30000 

२ ११३१४ - भुसमकर/मालपोत 150000 

३ ११३२१ - घरवहाल कर 150000 

४ ११६११ - व्यविायले भुक्तानी गन े 100000 

५ ११६३१ - कृसर्तथा पिुजन्य वस्तुको व्याविासयक कारोवारमा लाग्ने कर 40000 

६ १४१५१ - िरकारी िम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय 300000 

७ १४२१९ - अन्य िेवा िुल्क तथा सबक्री 5000 

८ १४२२१ - न्यासयक दस्तूर 5000 

९ १४२२३ - सिक्षा क्षेत्रको आम्दानी 10000 

१० १४२२४ - परीक्षा िुल्क 30000 

११ १४२२९ - अन्य प्रिािसनक िेवा िुल्क 350000 

१२ १४२४२ - नक्िापाि दस्तुर 15000 

१३ १४२४३ - सिफाररि दस्तुर 400000 

१४ १४२४४ - व्यसक्तगत घटना दताष दस्तुर 200000 

१५ १४२४५ - नाता प्रमासित दस्तुर 50000 

१६ १४२४९ - अन्य दस्तुर 50000 

१७ १४२५३ - व्याविाय रसजष्ट्रिेन दस्तुर 50000 

१८ १४२६५ - अन्य क्षेत्रको आय 50000 

१९ १४३११ - न्यासयक दण्ड,  जररवाना र जफत 30000 

२० १४३१२ - प्रिािसनक दण्ड, जररवाना र जफत 50000 

२१ १४३१३ - धरौटी िदरस्याहा 325000 

२२ १४५११ - बीमा दावी प्रासप्त 100000 

२३ १४५२९ - अन्य राजस्व 110000 

२४ १५१११ - बेरूजू 400000 
 

 

 

  



आगामी आर्थकु िर् ु०७८।७९ को आय तथा व्ययको विििण 

 

आय तरु् 

 

क्र. सिं. िजेट लिर्ुक िकमा (अिंकमा) 

1 
सिंनघय सरकारवाट प्राप्त र्वर्िय समाननकरण 
अनुदान 

84500000 

2 सिंनघय सरकारवाट सशतभ अनुदान 153400000 

3 सिंनघय सरकारको राजश्व वाँडर्ाँड अनुदान 72300000 

4 सिंनघय समपुरक अनुदान 4600000 

5 सिंनघय र्वशेर् अनुदान 20700000 

6 प्रदेश सरकारवाट र्वर्िय समाननकरण अनुदान 5735000 

7 प्रदेश सरकारवाट सवारी सािन करको वाँडर्ाँड 1360000 

8 प्रदेश समपुरक अनुदान 6885000 

9 प्रदेश र्वशेर् अनुदान 5000000 

10 आन्तररक आम्दानी अनुमान 3000000 

11 गत आ व को बैंक मौज्दात 5000000 

जम्मा रु 362480000 

अके्षरुपी छत्तीस किोड चौबीस लाख असी हजाि रुपैया मात्र ।  

 
 

बजेट बबननयोजन विििण 

क्र. सिं.  वजेट लशर्भक रकम (अिंकमा) 
1 कायाभलय सिंचालन तथा प्रशासननक खचभ 43000000 

2 वडा कायाभलय सिंचालन तथा प्रशासननक खचभ 6000000 

3 कृर्र् लसँचाई तथा पशु र्वकास   

  कृर्र् र्वकास 5000000 

  लसँचाई 3000000 

  पशु र्वकास 2500000 

4 स्वास््य, आयुवेद सेवा तथा पोर्ण   

  स्वास््य 11500000 

  आयुवेहदक स्वास््य सेवा 800000 

  बहुके्षरीय पोर्ण कायभक्रम 400000 

5 खानेपानी, सरसर्ाई तथा स्वच्छता (वास) व्यवस्थापन 6500000 



क्र. सिं.  वजेट लशर्भक रकम (अिंकमा) 
6 लशक्षा 15710000 

7 कला साहहत्य सिंस्कृती र पयभटन   

  कला साहहत्य 200000 

  सिंस्कृनत तथा पयभटन 500000 

8 सडक यातायात तथा पूवाभिार र्वकास   

  सडक ननमाभण तथा ममभत 3500000 

  गाउपाललका तथा वडा भवन ननमाभण 10000000 

  पुवाभिार र्वकास 10000000 

9 वन वातावरण तथा भू-सिंरक्षण   

  वन वातावरण 200000 

  भू-सिंरक्षण 500000 

10 युवा तथा खेलकुद र्वकास   

  युवा 300000 

  खेलकुद र्वकास 500000 

11 सुचना प्रर्वर्ि तथा सिंचार 200000 

12 सुशासन सावभजननक सेवा प्रवाह 300000 

13 सामाक्जक सेवा तथा समावेशी प्रविभन   

  उपाध्यक्ष सिंग महहला कायभक्रम 2500000 

  वालवाललका 200000 

  जेरठ नागररक 200000 

  दललत 600000 

  अपाङ्ग लक्षक्षत कायभक्रम 400000 

14 जोखखम तथा प्रकोप व्यवस्थापन   

  कोलभड जन्य महामारी 2500000 

  आकक्स्मक प्रकोप 500000 

15 सहकारी तथा सिंघसिंस्था सहयोग 200000 

16 कानून तथा न्याय सम्पादन 1000000 

17 कमभचारी कल्याण कोर् 500000 

18 आर्थभक सहायता तथा चन्दा पुरस्कार कोर् 700000 

19 वडा अन्तगभत पूजीगत आयोजना कोर् 24000000 

20 समपुरक कोर्    

  प्रदेश समपुरक 6885000 

  सिंघीय समपुरक 4600000 

21 सावभजननक सम्पती ममभत सम्भार कोर्    

  आकक्स्मक ननमाभण तथा ममभत  1000000 

  सावभजननक सम्पती ममभत सम्भार 5500000 

  जम्मा र्वननयोक्जत रकम रु 171895000 



क्र. सिं.  वजेट लशर्भक रकम (अिंकमा) 
22 सिंनघय सरकारवाट प्राप्त हुने सशतभ अनुदान 153400000 

23 सिंघीय सरकारबाट प्राप्त र्वशेर् अनुदान 20700000 

24 सिंघीय सरकारबाट प्राप्त समपुरक अनुदान 4600000 

25 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त र्वशेर् अनुदान 5000000 

26 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपुरक अनुदान 6885000 

  आ व २०७८।०७९ को कूल जम्मा वजेट रु 362480000 
 

सभा अध्यक्ष तथा सदस्य ज्युहरु  

मार्थ र्वननयोक्जत बजेट अन्तगभत बस्ती, वडा तथा र्वर्यगत र एकीकृत हुदै प्राथलमकतामा परेका 
योजनाहरुको सर्ल कायाभन्वयनका लार्ग डडजाईन क्स्टमेट, र्वस्ततृ पररयोजना प्रनतवेदनका आिारमा 
यहाँहरु सबैको रचनात्मक सुझाव, कायभपाललकाको पूणभ बैठकबाट पारदशी र सबै वडा वस्तीमा सन्तुललत 
रुपमा बजेट खचभ गनभ आवश्यक कायभर्वर्ि, नीनत ननयमहरु ननमाभण गरर कायाभन्वयन गने व्यवस्था 
गनेछु । 

अन्त्यमा, प्रस्तार्वत बजेट योजना तथा कायभक्रम तजुभमा गने क्रममा सुझाव प्रदान गरी सहयोग गनुभहुने 
सम्पुणभ बौद्र्िक वगभ, र्वर्यगत सलमनतका सदस्य ज्युहरु, कायभपाललकाका सदस्य ज्युहरु,वडापाललकाका 
सदस्यज्यूहरु तथा सम्पूणभ सायलबासीहरु प्रनत हाहदभक कृतज्ञता व्यतत गदभछु । कायभक्रमको सर्ल 
कायाभन्वयनमा स्थानीय समुदायको ठूलो भूलमका हुने भएकाले स्थानीय समुदायले अपनत्व ग्रहण गरी 
यसको कायाभन्वयनमा सहयोग पुर  याउने अपेक्षा गरेको छु । प्रस्तार्वत कायभक्रमबाट गाउँपाललकाले प्रदान 
गने सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुिार आई सुशासन बदृ्र्िमा सहयोग पुग्ने र्वश्वास ललएको छु ।  

आर्थभक वर्भ ०७८।०७९ को बजेट योजना तथा कायभक्रमको कायाभन्वयनमा सायलवासी नेपाल सरकार, 

राजनीनतक दलहरु, नागररक समाज, गैर सरकारी सिंघ–सिंस्था, र कमभचारी लगायत सबैबाट सहयोगको 
अपेक्षा राखेको छु ।  

िन्यवाद । 

र्वस्ना देर्व लसिंह 

सायल गाउँपाललका, डोटी 

२०७८ असार १० गते 


