दोस्रो गाउं सभामा २०७५ असार ३० गते उपाध्यक्ष सरस्वती राईज्यल
ू े प्रस्तत
ु गर्ु भएको आर्थुक बर्ु २०७५/०७६
को बजेट बक्तब्य

गाउं सभा बैठकका अध्यक्ष एवं फाकफोकथुम गाउं पालिकाका अध्यक्षज्यू,
गाउं सभाका सम्पुर्ण सदस्यज्यूहरु,
१.

फाकफोकथुम गाउं पालिकाको आगामी आब. २०७५/०७६ को बार्षणक बजेट तजम
ुण ा गर्ने सन्दभणमा यसको पुवण शतण
तथा मागणदशणर्नको रुपमा रहे को र्नीतत तथा कायणक्रम सभाको बैठकमा प्रस्तुत भई पाररत भई सकेको छ । यसका
तर्नम्म्त म यस सम्मातर्नत सभा प्रतत आभार प्रकट गदण छु । गाउं सभाको यस बैठकमा आगामी आ.ब. २०७५।७६

को बजेट पेश गर्नुण पव
ु ण अग्रगामी पररवतणर्नका साथै संघीय िोकताम्न्िक गर्तन्ि र्नेपािको स्थापर्ना सम्मको िागग
जीवर्न वलिदार्न गर्नुण हुर्ने सम्पूर्ण शहीदहरु प्रतत सम्मार्नपुवक
ण हार्दण क श्रद्धाञ्जिी अपणर् गदण छु ।
२.

स्थार्नीय तहको तर्नवाणचर्न भई स्थार्नीय शासर्न र र्वकास प्रकृयामा प्रत्येक र्नागररक आफैं संिग्र्न हुर्ने वातावरर्
बर्नेको छ । यो समयिाई आगथणक, सामाम्जक रुपान्तरर्को रुपमा उपयोग गरी जर्नचाहर्ना पुरा गर्ने दातयत्व र
अवसर दव
ु ै हामी जर्नतर्नवाणगचत प्रतततर्नगधहरुको र्नै हो ।

३.

इततहासमा पर्हिो पटक जर्नतािे आफ्र्नै घरदै िोमा आफैँिे बर्नाएको अगधकार सम्पन्र्न सरकार पाएका छर्न ् । यस

अतघ केन्रमा माि तर्नर्हत रहे का अगधकारहरु िाई संर्वधार्नद्धारा र्नै स्थार्नीय तहिाई प्रदार्न गरे अर्नुरुप तर्नवाणगचत
स्थार्नीय सरकारिे आफ्र्नो काम शुरु गरे को एक बषण व्यततत भई सकेको छ । आज त्यही स्थार्नीय सरकारको
तफणबाट फाकफोकथुम गाउं पालिकाको बार्षणक बजेट प्रस्तुत गर्नण पाउं दा अत्यन्त हर्षणत छु ।
सभाका अध्यक्ष महोदय,
सभाका सदस्यज्यूहरु,
४.

चािु आगथणक बषण २०७४।७५ को बार्षणक बजेट तथा कायणक्रम हामीिे यसै सभाबाट पाररत गरी अर्हिे

कायाणन्वयर्नको अबस्थामा छौं । अब म आ.ब. २०७४।७५ को बार्षणक बजेट तथा कायणक्रमको कायाणन्वयर्नको
सलमक्षा र प्रगती संक्षक्षप्त रुपमा प्रस्तत
ु गर्नण चाहन्छु ।

क) आ.ब. २०७४।७५ को िागग पर्हिो गाउं सभाबाट यस फाकफोकथुम गाउं पालिकाको कुि आय २६ करोड ५०
िाख ५८ हजार ३ सय ८९ रुपैया १५ पैसा अर्नुमार्न गरी योजर्ना तथा कायणक्रम संचािर्नमा रहे का छर्न ् । जस

मध्ये संघीय शसतण अर्नुदार्न ९ करोड ९५ िाख ७८ हजार, संघीय समातर्नकरर् अर्नुदार्न १५ करोड ६८ िाख
१९ हजार, आन्तरीक आय ८६ िाख ६१ हजार ३ सय ८९ रुपैंया १५ पैसा (गतको म्जम्मेवारी) रहे को गथयो ।
उक्त लशषणकहरु मध्ये संघीय शसतण अर्नद
ु ार्न अन्तगणत लशक्षा लशषणकमा १ करोड ३२ िाख ४७ हजार थप र

कृर्ष लशषणकमा ४७ हजार घटी भई रु १ करोड ३२ िाख थप भएको साथै जेष्ठ र्नागररक दीधण सेवा सम्मार्न

तथा सामाम्जक सुरक्षा भत्तामा रु ३ करोड ९ िाख ४९ हजार र थप रु ५ िाख ४३ हजार गरी जम्मा रु ३

करोड १४ िाख ९२ हजार, प्रदे शबाट शसतण अर्नुदार्न ३५ िाख प्राप्त भई आ.ब. ०७४।७५ को संशोगधत आय
अर्नम
ु ार्न ३१ करोड ३२ िाख ५० हजार ३ सय ८९ रुपैंया १५ पैसा रहे को छ ।

ख) उक्त आय मध्ये २०७५ जेष्ठ मसान्तसम्ममा आन्तरीक आय तफण रु. ६७९५३८९।१५ अथाणत ७६.९० प्रततशत र
अन्य आय लशषणकबाट ३०१०८९०००। अथाणत १०० प्रततशत हालसि भएको छ ।
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आ.ब. ०७५।७६ को बजेट बक्तब्य

ग) आन्तरीक आय तफण ७६.९० प्रततशत माि प्रगतत हुर्नुमा म्जल्िा समन्वय सलमततको कायाणिय, इिामबाट
राजश्व वांडफांड वापत प्राप्त हुर्नु पर्ने रु. २० िाख प्राप्त र्नभएकोिे हो ।
घ) आ.ब. २०७४।७५ को िागग पर्हिो गाउं सभाबाट यस फाकफोकथुम गाउं पालिकाको कुि यय २६ करोड ५०
िाख ५८ हजार ३ सय ८९ रुपैया १५ पैसा अर्नुमार्न गरी योजर्ना तथा कायणक्रम संचािर्नमा रहे कोमा संशोगधत

व्यय अर्नुमार्न ३१ करोड ३२ िाख ५० हजार ३ सय ८९ रुपैंया १५ पैसा रर्ह क्षेिगत रुप तर्नम्र्नार्नुसार रहे को
छ ।
१.

आगथणक र्वकास क्षेिः रु ८५ िाख ६२ हजार ६२ ।

२.

सामाम्जक र्वकास क्षेिः रु.१३ करोड ५१ िाख १८ हजार ५ सय ६३ ।

३.

पुवाणधार र्वकास क्षेि रु.१० करोड ४ िाख ६२ हजार ५ सय ।

४.

वातावरर् तथा र्वपद व्यबस्थापर्न क्षेिः रु.२ िाख ९१ हजार ।

५.

संस्थागत र्वकास तथा सेवा प्रवाह क्षेिः रु.१ करोड ५३ िाख २९ हजार ८ सय ७५

६.

कायाणिय संचािर्न तथा प्रशासर्नीक क्षेि ५ करोड ५३ िाख ३७ हजार ८ सय ८९।

सभाका अध्यक्ष महोदय,
सभाका सदस्यज्यूहरु,
५. अब म यस सम्मातर्नत सभामा आगामी आगथणक बषण २०७५।७६ को बार्षणक बजेट तथा कायणक्रम प्रस्तत
ु गर्ने अर्नम
ु तत
चाहन्छु ।

क) आ.ब. २०७५/७६ को बजेट क्रममा तर्नम्र्न बबषयहरुिाई आधार लिएको छु ।

६.

✓

र्नेपािको संर्वधार्नमा तर्नर्दण ष्ट लसद्धान्त तथा र्नीतत,

✓

स्थार्नीय तहको अगधकार क्षेि,

✓

दीगो र्वकासको िक्ष्य,

✓

चौधौं योजर्नािे तोकेका प्राथलमकताहरु,

✓

र्नेपाि सरकारिे जारी गरे को आ.ब. ०७५।७६ को बजेट,

✓

प्रदे श सरकारबाट प्राप्त बजेट तजम
ुण ा सम्बम्न्ध मागणदशणर्न,

✓

अथण मन्िाियबाट प्राप्त आ.ब. ०७५।७६ को बजेट कायाणन्वयर्न सम्बम्न्ध मागणदशणर्न,

✓

संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासर्न मन्िाियबाट जारी भएका मागणदशणर्न, पररपि तथा र्दग्दशणर्नहरु,

✓

स्थार्नीय जर्नताको माग, चाहर्ना तथा आवश्यकता,

✓

स्थार्नीय स्रोतको उपिब्धता,

✓

गाउं कायणपालिकाबाट पाररत तर्नतत तथा कायणक्रम ।

बजेटका चर्न
ु ौततहरु

कमजोर र कर्ठर्न भौगोलिक भु-बर्नोट, भौततक पुवाणधारको न्युर्नता, उत्पादर्नलशि जर्नशम्क्तको पिायर्न, छररएका

बस्तीहरु, शासकीय क्षमता अलभबद्
ृ गध गर्ने, सावणजतर्नक तर्नमाणर्मा गुर्स्तर कायम गर्ने, बजेट कायाणन्वय क्षमता
अलभबद्
ृ गध गर्ने, सुशासर्न कायम गर्ने बबषयहरु हाम्रो सामु चुर्नौततको रुपमा रहे का छर्न ् ।

७.

बजेटका उदे श्यहरु
उपयुक्
ण त चुर्नौततहरुको सामर्ना गदै समद्
ृ ध फाकफोकथुम गाउं पालिका तर्नमाणर्को अलभयार्निाई अतघ बढाउर्न
बजेटका उदे श्यहरु तर्नम्र्नार्नुसार तर्नधाणरर् गरे को छु ।
✓
2

दीगो, समावेशी र उच्च दरको आगथणक बद्
ृ गध हालसि गर्ने,

आ.ब. ०७५।७६ को बजेट बक्तब्य

✓
✓
✓
✓

८.

कृर्षमा आधुतर्नकीकरर् गरी उत्पादकत्व बद्
ृ गध गर्ने,
गर्
ु स्तरीय लशक्षा प्रदार्न गर्ने,

गाउं पालिकाबाट प्रवाह गर्ने सेवामा आम र्नागररकको पहुंच बद्
ृ गध गर्ने,
योजर्नाबद्ध रुपमा रत
ु गततमा पुवाणधारको र्वकास गर्ने,

✓

सबै प्रकारका र्वकासमा दीगोपर्न कायम गर्ने,

✓

फाकफोकथुमका आम र्नागररकको आगथणक, सामाम्जक अबस्थािाई सुधार गर्ने ।

बजेटका प्राथलमकताः बजेटिे तर्नम्र्न बबषयहरुिाई प्राथलमकतामा राखेको छ ।
✓

कृर्षको आधुतर्नकीकरर्, व्यबसायीकरर् र याम्न्िकरर्,

✓

दीगो संरचर्नाको तर्नमाणर्,

✓

उत्पादर्न र उत्पादकत्वमा बद्
ृ गध,

✓
✓
✓
✓
✓
✓

सामाम्जक, आगथणक बबकास माफणत जीवर्नस्तरमा बद्
ृ गध,
सडक, कुिो, खार्नेपार्नी, बबधुत तर्नमाणर् र स्तरउन्र्नती,

सावणजतर्नक प्रशासर्न र सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सुशासर्नमा जोड,
शैक्षक्षक गुर्स्तरमा सुधार,

रोजगारीका अवसरमा बद्
ृ गध,

स्वास््य सेवाको पहुंच र गर्
ु स्तरमा सध
ु ार ।

सभाका अध्यक्ष महोदय,
सभाका सदस्यज्यूहरु,
९.

सवणप्रथम म तयर्नै चर्न
ु ौती, उदे श्य र प्राथलमकताको सेरोफेरोमा रहे र यस गाउं पालिकाको आ.ब. २०७५।७६ को बजेट

तथा कायणक्रम प्रस्तुत गर्नण गइरहे को छु । आ.ब. २०७५।७६ को आयको मुि श्रोत गाउं पालिकाबाट िगाइएका कर
र गैर कर राजश्व, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुर्ने समातर्नकरर् अर्नुदार्न, राजश्व बांडफांडबाट प्राप्त हुर्ने रकम,
सशतण अर्नुदार्न तथा १ र्नं. प्रदे श सरकारबाट प्राप्त हुर्ने समातर्नकरर् अर्नुदार्न, राजश्व बांडफांडबाट प्राप्त हुर्ने

रकम, सशतण अर्नुदार्न, आ.ब. २०७४।७५ मा खचण र्नभई म्जम्मेवारी सर्ने रकम र स्थार्नीय सम्ञ्चत कोषमा समावेश
गरी खचण गर्नुण पर्ने रकम रहे को छ । यी सबै लशषणकबाट प्राप्त हुर्ने रकम समेतका आधारमा आ.ब. २०७५।७६ को
िागग रु. ३३ करोड ३७ िाख ४६ हजार ५ सय ७२ रुपैंया २६ पैसा र्वतर्नयोजर्न गरे को छु । र्वतर्नयोजर्न मध्ये चािु
तफण रु. २१ करोड ८८ िाख ७४ हजार ५ सय अथाणत ६५.५८ प्रततशत, पुंम्जगत तफण रु. ११ करोड ४८ िाख ७२

हजार ७२ रुपैंया २६ पैसा अथाणत ३४.४२ प्रततशत रहे को छ । अन्तर सरकारी र्वतीय हस्तान्तरर् अन्तगणतको
संघीय शसतण अर्नुदार्नको रकम र जेष्ठ र्नागररक दीधण सेवा सम्मार्न तथा सामाम्जक सुरक्षा भत्ताको रकम चािु
खचण अन्तगणत िेखांकर्न भएकोिे चािु खचणको अंश बर्ढ दे खखएको हो ।

१०.अब म क्षेिगत आधारमा र्वतर्नयोजर्न भएको बजेट तथा कायणक्रम प्रस्तुत गदण छु ।
(क)

पुवाणधार र्वकास क्षेिः

गाउं पालिकाका क्षेिमा पुवाणधार लशषणकमा संचािर्न हुर्ने योजर्नाहरुको तर्नमाणर् र स्तरउन्र्नती सम्पन्र्न
भएपतछ गाउं पालिकाको सम्बद्
ु ाणधार र्वकासको क्षेिमा रु. ६
ृ गधको ढोका खोल्र्ने र्वश्वास लिएको छु । पव
(ख)

3

करोड ९२ िाख २७ हजार ५ सय २५ र्वतर्नयोजर्न गरे को छु ।
सामाम्जक र्वकास क्षेिः

आ.ब. ०७५।७६ को बजेट बक्तब्य

लशक्षा, स्वास््य र स्वच्छ र्पउर्ने पार्नीको सहज पहुंच र्नागररकको र्नैसगगणक अगधकार हो । यसै गरी सबै
ककलसमका धमण संस्कृतीको सम्बधणर्न र प्रबधणर्न हुर्नु पछण । तसथण लशक्षा, स्वास््य, शुद्ध र्पउर्ने पार्नी,
संस्कृती िगायत सामाम्जक र्वकास क्षेिमा सबैको पहुंच स्थार्पत गर्नण रु. २ करोड २८ िाख २७ हजार ८
सय ७५ र्वतर्नयोजर्न गरे को छु ।
(ग)

आगथणक र्वकास क्षेिः
यस गाउं पालिकाको आगथणक र्वकासको मेरुदण्ड कृर्ष तथा पशुपािर्न र्नै हो । कृर्षिाई परम्परागत
तर्नवाणहमुखी प्रर्ािीबाट आधुतर्नक व्यबसातयक प्रर्ािीमा रुपान्तरर् र्नगरे सम्म यस क्षेिको र्वकास
असम्भब छ । तसथण आगथणक क्षेिका समग्र र्वकासका िागग रु. ४१ िाख ३० हजार र्वतर्नयोजर्न गरे को

(घ)

छु ।

वातावरर् र र्वपद व्यबस्थापर्नः
यस गाउं पालिकामा वातावरर्को संरक्षर् र र्वपत व्यबस्थापर्न कायण चर्न
ु ौतीपुर्ण रहे को छ । प्राकृततक तथा
मार्नव सम्ृ जत कारर्बाट हुर्न सक्र्ने र्वपद व्यबस्थापर्न तथा वातावरर् संरक्षर्का िागग रु. १० िाख ८७
हजार ५ सय ७२ रुपैंया २६ पैसा र्वतर्नयोजर्न गरे को छु ।

(ङ)

संस्थागत र्वकास सेवा प्रवाह र सुशासर्नः

भखणरै माि स्थापर्ना भएको हाम्रो गाउं पालिकामा भौततक पव
ु ाणधारको अबस्था, संस्थागत क्षमता र मार्नव

संसाधर्नको र्वकासको अबस्था समेत कमजोर रहे को छ । यसको क्रमशः सुधार र व्यबस्थापर्न गरी
गुर्स्तरीय सेवा प्रवाह गर्नण र सुशासर्न कायम गर्नण रु. ४२ िाख ९९ हजार १ सय बजेट व्यबस्था गरे को
छु ।
(च)

कोषको व्यबस्थाः
र्वकासका साझेदार संघ/संस्थाहरुको सहायताबाट िाभ लिर्न र त्यस्ता साझेदारहरुिाई र्वकासमा िगार्नीको
प्रोत्साहर्न समेत गर्नण रु. १३ िाख १० हजारको समपुरक कोष स्थापर्ना गर्ने प्रस्ताव गरे को छु ।

(छ)

सवारी साधर्न, मेलशर्नरी औजार तथा फतर्नणचरः
भौततक पव
ु ाणधार तर्नमाणर्मा सहजता ल्याउर्न तथा सडक िगायतका पव
ु ाणधारमा दीगोपर्ना स्थार्पत गर्नण साथै

गाउं पालिका र वडा कायाणियिाई व्यबम्स्थत गर्नण सो संग सम्बम्न्धत मेलशर्न औजार, फतर्नणचर खरीदमा १
करोड १९ िाख ९० हजार र्वतर्नयोजर्न गरे को छु ।

मैिे मागथ उल्िेखखत गरे का योजर्ना तथा कायणक्रम संचािर्न गर्ने रु. १० करोड ५८ िाख ३० हजार
र्वतर्नयोजर्न गरे को छु ।
११.वडागत रुपमा छर्नौट हुर्ने योजर्ना तथा कायणक्रम भौगोलिक अबस्था, जर्नसंख्या, क्षेिफि, केन्रसंगको दरु ी, वडा
कायाणिय भवर्न तर्नमाणर्, आन्तरीक आय समेतका आधारमा वडािाई र्वकासमा समार्न ढं गिे अतघ बढाउर्ने
उदे श्यिे प्रत्येक वडाबाट र्नै छर्नौट गर्ने गरी वडा र्नं. १, २ र ६ िाई प्रतत वडा रु. ३० िाख र वडा र्नं. ३, ४, ५ र
७ िाई प्रतत वडा रु. ४० िाख र्वतर्नयोजर्न गरे को छु । आन्तरीक आय िाई प्रोत्सार्हत गर्नण चािु आगथणक बषणको

हाि सबैभन्दा धेरै आय संकिर्न गर्ने वडा र्नं. ६ िाई रु. ५ िाख थप गरी वडा लसलिङ रु. ३५ िाख र्वतर्नयोजर्न
गरे को छु ।
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सभाका अध्यक्ष महोदय,
सभाका सदस्यज्यूहरु,
१२.अब म बजेटको स्रोतको व्यबस्था सम्बम्न्ध योजर्ना प्रस्तुत गदण छु । प्रचलित कार्नूर्न अर्नुसार गाउं पालिकािे आफ्र्नो

क्षेिलभि संकिर्न गर्ने कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, राजश्व वांडफांडबाट प्राप्त हुर्न सक्र्ने रकम, संघीय तथा १ र्नं.
प्रदे श सरकारिे उपिब्ध गराएको अन्तर सरकारी र्वतीय हस्तान्तरर् साथै आ.ब. को म्जम्मेवारी रकम समेत
गरी चािु आगथणक बषणमा तर्नम्र्न श्रोतहरुबाट रु. ३३ करोड ३७ िाख ४६ हजार ५ सय ७२ रुपैंया २६ पैसा प्राप्त
हुर्ने अर्नुमार्न गरे को छु ।जसको र्वस्तत
ृ र्ववरर् अर्नुसुची-१ मा संिग्र्न छ ।

१३.मैिे यस सभा समक्ष पेश गरे को उल्िेखखत कायणक्रम र बजेट कायाणन्वयर्न गर्नण तर्नम्र्नार्नुसार हुर्ने व्यबस्था लमिाएको
छु ।

क)चािु खचण तफण सबै कमणचारीहरुको तिब, भत्ता, महं गी भत्ता, पोशाक सुर्वधा, चाडपवण खचण, गाउं पालिका तथा

वडा कायाणिय संचािर्न िगायतका लशषणकमा प्रचलित कार्नूर्निे तोककएको दरमा र्नबढ्र्ने गरी रकम समावेश
गररएको छ । यसका साथै यसै लशषणकमा जर्नतर्नवाणगचत पदागधकारीहरुको िागग सेवा, सुर्वधा र पाररश्रलमकको
रकम समावेश गररएको छ ।

ख)आ.ब. २०७५।७६ दे खख उपभोक्ता सलमतत माफणत संचािर्न हुर्ने योजर्ना तथा कायणक्रमको िागत अर्नम
ु ार्न र्नेपािी
भाषामा तयार गरी कायाणन्वयर्न गररर्ने व्यबस्था लमिाएको छु ।

ग)स्वीकृत योजर्ना तथा कायणक्रमहरु चौमालसक कायण योजर्ना अर्नुसार कायाणन्वयर्न हुर्ने व्यबस्था लमिाएको छु ।
घ)संघीय सरकार, प्रदे श सरकार र गाउं पालिकाबाट स्वीकृत कायणक्रम दोहोररएमा संघको कायणक्रमिे प्रदे शको,
प्रदे शको कायणक्रमिे गाउं पालिकाको कायणक्रम स्वतः र्वस्थार्पत गर्नेछ । सभाबाट स्वीकृत यस्तो र्वस्तार्पत
कायणक्रमको कायाणन्वयर्न गाउं कायणपालिकाको तर्नर्णयार्नस
ु ार हुर्नेछ ।
१४.व्यय सम्बम्न्ध र्ववरर्ः
(क)चािु तफणः यस लशषणक अन्तगणत लशक्षक, कमणचारी तथा तर्नवाणगचत पदागधकारीहरुको तिब, भत्ता, पाररश्रलमक र
अन्य सुर्वधा, गाउं कायणपालिका तथा ७ वटै वडा संचािर्न खचण तथा चािु प्रकृतीका अन्य खचणहरुको िागग

आन्तरीक श्रोत, बैंक मौज्दात, संघीय तथा प्रदे श समातर्नकरर् अर्नद
ु ार्न, संघीय सशतण अर्नद
ु ार्न, संघीय तथा
प्रदे श राजश्व वांडफांड समेत बाट रु. २१ करोड ८८ िाख ७४ हजार ५ सय अथाणत ६५.५८ प्रततशत र्वतर्नयोजर्न
गरे को छु ।
(ख)पुंजीगत तफणः प्रस्तार्वत बबलभन्र्न योजर्ना तथा कायणक्रम संचािर्नको िागग समातर्नकरर् अर्नुदार्नबाट पुंम्जगत
तफण रु. ११ करोड ४८ िाख ७२ हजार ७२ रुपैंया २६ पैसा अथाणत 34.42 प्रततशत र्वतर्नयोजर्न गरे को छु ।

(ग)आगथणक बषण २०७५/७६ मा चािु र पुंजीगत समेत गरी रु. ३३ करोड ३७ िाख ४६ हजार ५ सय ७२ रुपैंया २६
पैसा हुर्ने अर्नुमार्न गरे को छु । व्ययको समम्ष्टगत र्ववरर् अर्नुसुची-२ मा उल्िेख गरे को छु ।

सभाका अध्यक्ष महोदय,
सभाका सदस्यज्यूहरु,
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१५.र्वतर्नयोम्जत बजेट खचण गर्नण र बजेटिाई पुर्त
ण ा र्दर्न यसै बजेटको अलभन्र्न अंगको रुपमा यस सम्मातर्नत सभा
समक्ष फाकफोकथम
ु गाउं पालिकाको र्वतर्नयोजर्न र्वधेयक, २०७५ र आगथणक र्वधेयक, २०७५ समेत स्वीकृतीको
िागग पेश गरे को छु ।

१६.पदागधकारीहरुको िागग पाररश्रलमक र अन्य सुर्वधाः

जर्नतर्नवाणगचत पदागधकारीहरु मध्ये कसैिे आफ्र्नो पुरै समय र कसैिे आधा भन्दा बर्ढ समय कार्नूर्निे तोकेको
म्जम्मेवारी पुरा गर्नण खगचणर्नु पर्ने अबस्था रहे को छ । यस्तो अबस्थामा पदागधकारीहरुिाई प्रदे श कार्नूर्निे तोकेको

सेवा, सर्ु वधाका अततररक्त चािु आगथणक बषणका िागग तर्नर्णय भएको तर्नम्र्नार्नस
ु ारको मालसक पाररश्रलमकिाई
आ.ब. २०७५।०७६ मा पतर्न तर्नरन्तरता र्दर्न प्रस्ताव गरे को छु ।

सर्ु वधाको प्रकार

अध्यक्ष

/पदागधकारी

मालसक पाररश्रलमक

30,000.0

उपाध्यक्ष
25,000.0

वडाध्यक्ष
20,000.0

कायणपालिका

वडा सदस्य

सदस्य
10,000.0

5,0000.0

१७.फाकफोकथम
ु गाउं पालिकामा रहर्ने कमणचारी दरबन्दीः

आ.ब. ०७५।७६ मा फाकफोकथुम गाउं कायणपालिका र वडा कायाणियहरुमा रहर्ने एकककृत दरबन्दी स्वीकृतीको
िागग तपलसि बमोम्जम पेश गरे को छु ।

गाउं कायणपालिका तफण
लस. र्नं.
१
२

पदर्नाम
प्रमुख प्रशासकीय
अगधकृत

शाखा अगधकृत

३

ईम्ञ्जर्नीयर

४

र्नायब सुब्बा

५
६
७

र्नायब सुब्बा

प्रा.स./र्नायब सुब्बा

म.र्व.तर्न./स.म.र्व.तर्न. वा
खररदार

श्रेर्ी/तह

दरबन्दी

रा.प. तत
ृ ीय

१

रा.प. तत
ृ ीय (लशक्षा) वा अगधकृत छै ठौ/सातौं/आठौं

१

रा.प. तत
ृ ीय (लसलभि, जर्नरि, र्व.आ., स्यातर्नटरी, लसंचाईं,
हाईवे) वा अगधकृत छै ठौं

१

रा.प.अर्नं. प्रथम (प्रशासर्न) वा सहायक पांचौं

६

रा.प.अर्नं. प्रथम (न्याय/प्रशासर्न)

१

रा.प.अर्नं. प्रथम (लशक्षा/प्रशासर्न)

१

रा.प.अर्नं. प्रथम वा रा.प.अर्नं. द्गधतीय वा खररदार

१

८

िेखापाि

रा.प.अर्नं. प्रथम

१

९

आन्तरीक िेखा परीक्षक

रा.प.अर्नं. प्रथम/सहायक पांचौं

१

रा.प.अर्नं. प्रथम (प्रा) सहायक पांचौं

१

रा.प.अर्नं. प्रथम (प्रा) सहायक पांचौं

१

१०
११

सव-ईम्ञ्जतर्नयर (लसलभि,
जर्नरि)
सव-ईम्ञ्जतर्नयर (लसलभि,
आककणटे क्ट)

१२

सह िेखापाि

रा.प.अर्नं.द्गधतीय

१

१३

सामाम्जक पररचािक

सहायक पांचौं

१

१४

कम्प्युटर अपरे टर

सहायक पांचौं

१
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१५

तर्नजी सहायक

सहायक चौथो

२

१६

हे लभ सवारी चािक

श्रेर्ी र्वर्हर्न

२

१७

हल्का सवारी चािक

श्रेर्ी र्वर्हर्न

१

१८

कायाणिय सहयोगी

श्रेर्ी र्वर्हर्न

३

वडा कायाणियतफण
लस. र्नं.
१
२
३

पदर्नाम
र्नायब सुब्बा/खरीदार
सव-ईम्ञ्जतर्नयर/ अ.सवईञ्जतर्नयर
कायाणिय सहयोगी

श्रेर्ी/तह

दरबन्दी

रा.प.अर्नं. प्रथम (प्र.) वा अगधकृत छै ठौं वा

७

रा.प.अर्नं.द्गध(प्र.)/सहायक पाचौं/चौथो

रा.प.अर्नं. प्रथम(प्रा) वा अगधकृत छै ठौं वा सहायक
पांचौं/चौथो (प्रा.)
श्रेर्ी र्वर्हर्न

७
७

सभाका अध्यक्ष महोदय,
सभाका सदस्यज्यह
ू रु,

१८.यस गाउं पालिकािाई प्राप्त अर्नुदार्न, रावश्व बांडफांड र आन्तरीक श्रोतबाट माि संचािर्न गर्नण असम्भब भएका ठुिा
र्वकास योजर्ना/पररयोजर्नाहरु संचािर्नको िागग प्रदे श सरकार, संघीय सरकार र दात ृ तर्नकाय समेतिाई अर्नुरोध
गररर्नेछ । त्यस्ता ठुिा र महत्वपुर्ण योजर्नाहको सुची गाउं कायणपालिकािे तयार गरे बमोम्जम हुर्नेछ ।

१९.प्रस्तत
ु बजेट तथा कायणक्रम तर्नमाणर् कायणमा आफ्र्नो महत्वपुर्ण सझ
ु ाव उपिब्ध गराउर्नु हुर्ने राजर्नीततक दि,
गाउं पालिकाका पदागधकारी तथा सदस्यहरु, अन्य प्रबुद्धवगण, बबषयगत शाखाका संयोजकहरु, संघ/संस्थाहरु,

सम्पर्ण फाकफोकथुमबासी िाई धन्यवाद र्दर्न चाहन्छु । सो कायणमा अहोराि खर्टरहर्ने गाउं पालिकाका सम्पुर्ण
कमणचारीिाई बबशेष धन्यवाद र्दर्न चाहन्छु ।

२०.अन्त्यमा, फाकफोकथम
ण ा हार्दण क आभार व्यक्त
ु को र्वकास र सम्बद्
ु ाणउर्नु हुर्ने सम्पर्
ु म
ृ गधमा तर्नरन्तर सहयोग पय
गदै बजेटको सफि कायाणन्वयर्नमा सम्बद्ध सबै पक्षबाट आवश्यक सहयोग, सद्भाव र सहकायण हुर्नेछ भन्र्ने
र्वश्वास लिएको छु ।

धन्यबाद !
सरस्वती राई
उपाध्यक्ष
फाकफोकथुम गाउं पालिका, इिाम
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अर्नुसुची-१

समम्ष्टगत आय अर्नुमार्न
लस.र्नं.

आय र्ववरर्

१
२

रकम

संघीय सरकार शसतण अर्नुदार्न

१३,२१,००,०००।००

संघीय सरकार समातर्नकरर् अर्नुदार्न

८,५६,००,०००।००

संघीय सरकार राजश्व बांडफांड

५,६३,८९,०००।००

संघीय सरकार सामाम्जक सुरक्षा अर्नुदार्न

३,३०,००,०००।००

१ र्नं. प्रदे श सरकार समातर्नकरर् अर्नद
ु ार्न

३३,२६,०००।००

१ र्नं. प्रदे श सरकार राजश्व बांडफांड

६०,१५,०००।००

८

आन्तरीक आय

१५,००,०००।००

९

बैंक मौज्दात

५८,१६,५७२।२६

३
४
५

१ र्नं. प्रदे श सरकार शसतण अर्नुदार्न

६
७

जम्मा

कैकफयत

१,००,००,०००।००

33,37,4६,572।26

अर्नुसुची-२
समम्ष्टगत व्यय अर्नुमार्न
लस.र्नं.

खचण शीषणक

आ.व. ०७५/७६ को अर्नुमार्न
क्षेत्रगत व्यय

१

आर्थुक ववकास
कृर्ष

२

३

3250000.00

पयणटर्न

600000.00

सहकारी

280000.00

सामाजजक ववकास

22827875.00

लशक्षा

2738500.00

स्वास््य

2794000.00

खार्नेपार्नी तथा सरसफाइ

4373000.00

संस्कृतत प्रवद्णधर्न

3864000.00

खेिकुद तथा मर्नोरञ्जर्न

3608375.00

िैगगक समार्नता तथा सामाम्जक समावेशीकरर्

5450000.00

पूवाुधार ववकास
स्थार्नीय सडक, पुि तथा झोिुङ्गे पुि

8

4130000.00
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59227525.00
34346525.00

लसंचाई

1911000.00

भवर्न तथा सहरी र्वकास

19062000.00

उजाण, िघु तथा सार्ना जिर्वद्युत (वैकम्ल्पक उजाण समेत)
सञ्चार
४

588000.00

वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापर्

1087572.26

जिाधार संरक्षर्

200000.00

वातावरर् संरक्षर्, जिवायु पररवतणर्न

100000.00

फोहरमैिा तथा ढि व्यवस्थापर्न

1500000.00

र्वपद व्यवस्थापर्न
५

3320000.00

637572.26

संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह र सुशासर्

17599100.00

सुशासर्न प्रवद्णधर्न

1767500.00

अन्यि वगगणकृत र्नभएको

15831600.00

६

प्रदे श शसतु अर्ुदार्

10000000.00

७

सामाजजक सुरक्षा अर्ुदार्

33000000.00

क्षेत्रगत व्यय जम्मा

147872072.26

संघीय सशतु अर्द
ु ार्
१

र्नर्वकरर्ीय उजाण कायणक्रम

1063000.00

२

कृर्ष तथा पशु र्वकास कायणक्रम

1950000.00

३

वातावरर्ीय सरसफाइ कायणक्रम

300000.00

४

वर्न र्वकास कायणक्रम

200000.00

५

मर्हिा बािबालिका तथा जेष्ठ र्नागररक

988000.00

६

लशक्षा तथा खेिकुद

७

जर्नस्वास््य

८

आयव
ु ेद औषधािय

107731000.00
17554000.00
2314000.00

संघीय सशतु अर्ुदार् जम्मा

132100000.00

चालु खचु
१

पाररश्रलमक कमणचारी

8000000.00

२

पाररश्रलमक पदागधकारी

4890000.00

३

पोशाक

300000.00

४

महं गी भत्ता

720000.00

५

पदागधकारी बैठक भत्ता

२७६८०००.००

६

पदागधकारी अन्य सुबबधा

1194000.00

७

पदागधकारी अन्य भत्ता

1548000.00

८

अन्य भत्ता
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550000.00

९

पार्नी तथा बबजि
ु ी

250000.00

१०

संचार महसि
ु

700000.00

११

इन्धर्न (कायाणिय प्रयोजर्न)

१२

सवारी साधर्न ममणत खचण

300000.00

१३

बबमा तथा र्नवीकरर् खचण

200000.00

१४

मेलशर्नरी तथा औजार ममणत सम्भार तथा सञ्चािर्न खचण

700000.00

१५

तर्नलमणत सावणजतर्नक सम्पर्त्तको ममणत सम्भार खचण

500000.00

१६

मसिन्द तथा कायाणिय सामाग्री

१७

इन्धर्न - अन्य प्रयोजर्न

१८

पिपबिका, छपाई तथा सूचर्ना प्रकाशर्न खचण

2100000.00

१९

सेवा र परामशण खचण

3600000.00

२०

सूचर्ना प्रर्ािी तथा सफ्टवेयर संचािर्न खचण

२१

करार सेवा शुल्क

२२

सामाम्जक पररचािकको गत आ.ब. को तिब

२३

कमणचारी तालिम खचण

200000.00

२४

र्वर्वध कायणक्रम खचण

1845000.00

२५

अर्नग
ु मर्न, मल्
ू यांकर्न खचण

2000000.00

२६

भ्रमर् खचण

200000.00

२७

र्वर्वध खचण

2312000.00

२८

सभा सञ्चािर्न खचण

२९

सामाम्जक सुरक्षा

1000000.00

३०

अन्य सामाम्जक सुरक्षा

1000000.00

३१

घर भाडा

846500.00

३२

सवारी साधर्न तथा मेलशर्नर औजार भाडा

500000.00

३३

ढुवार्नी खचण

205000.00

३४

भैपरी आउर्ने चािु खचण

440000.00
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5500000.00

2570000.00
100000.00

800000.00
5700000.00
36000.00

200000.00

चालु खचु जम्मा

53774500.00

कुल खचु जम्मा

333746572.26
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