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श्रीमान ्सभाध्र्क्ष महोदर्,  

गाउँसभाका माननीर् सदस्र्ज्रू्हरु, 

उपस्स्थत महानभुावहरु  

पत्रकार साथीहरु,  सम्पूर्ि कमिचारी लमत्रहरु, 

एवम ्शे-फोक्सणु्डो बासी आमाबबुा, दाजभुाइ तथा ददददबर्हनीहरु,  
संवोधन एवम स्वागतः  

१. सविप्रथम र्स श-ेफोक्सणु्डो गाउँपालिकाको दोश्रो स्थानीर् तह लनवािचनबाट गदित गाउँसभाको पर्हिो आलथिक वर्िको वरे् 
अलधवेशन तथा गाउँपालिकाको एघारौ गाउँसभाको पर्हिो बैिकमा उपस्स्थत हनु ुभएका गाउँसभाका सम्पूर्ि सदस्र् ज्रू्हरुिाइ 
हाददिक स्वागत गनि चाहन्छु । त्र्सैगरी र्स श-ेफोक्सणु्डो  गाउँपािकाको छैिौं बजेट वक्तव्र्को अवसरमा पाँचौं आलथिक 
वर्ि ०७८/०७९ को वार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रमको सफि कार्ािन्वर्नमा महत्वपूर्ि भलूमका खेल्नहुनुे सम्बस्न्धत सबै पक्षहरु 
प्रलत हाददिक आभार प्रकट गनि चाहान्छु । र्स गररमामर् सभामा आगामी आ.व. ०७९/०८० को वार्र्िक नीलत तथा कार्िक्रम 
पेश गनि पाउँदा आफुिाइ गौरवास्न्वत महससु गरेको छु । डोल्पा स्जल्िा र शे-फोक्सणु्डो  गाउँपालिकालभत्रका स्थानीर् तथा 
रार्िर् सञ्चार माध्र्म तथा पत्रपलत्रकाहरुिाइ गाउँपालिकाका गलतर्वलधहरुमालथ चासो राखी लनर्लमत किम चिाइ सहर्ोग 
गररददन ुभएकोमा र्वशरे् आभार प्रकट गनि चाहान्छु । साथै देशको स्वतन्त्रता, साविभौमसत्ता वतिमान संघीर् िोकतास्न्त्रक 
गर्तन्त्रात्मक राज्र् नेपाि लनमािर्मा आफ्नो अमलु्र् प्रार् उत्सगि गनुिभएका समस्त ज्ञात अज्ञात सर्हदहरुप्रलत श्रद्धान्जिी अपिर् 
गनि चाहन्छु ।  

र्स शे-फोक्सणु्डो  गाउँपालिकािे प्रस्तार्वत नीलत तथा कार्िक्रम र बजेट तजुिमा गदाि मूितः नेपािको संर्वधानको अनसूुस्च ८ 
र ९ मा उल्िेस्खत स्थानीर् तहको एकि तथा साझा अलधकार सूस्च, स्थानीर् तहको आलथिक अलधकार, आलथिक र्वकास 
सामास्जक र्वकास प्राकृलतक श्रोतको उपर्ोग सम्बन्धी नीलतहरु ददगो र्वकाससम्बन्धी नीलतहरु प्राकृलतक श्रोत संरक्षर्सम्बन्धी 
नीलतहरु, नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारिे अविम्बन गरेको आलथिक सामास्जक तथा र्वस्त्तर् नीलतहरु स्थानीर् सरकार 
सञ्चािन ऐनका प्रावधनहरु र्वकासका समसामर्र्क मदु्दाहरु जस्तैः सामास्जक संरक्षर् तथा तथा सामास्जक सरुक्षा, ददगो र्वकास  
जैर्वक र्वर्वधता संरक्षर् जिवार् ुपररवतिन र्वपद् व्र्वस्थापन बािमैत्री स्थानीर् शासन , खलु्िा ददसामकु्त तथा परु्ि सरसफाई, 
उजािसंकट िगार्तका अन्तर सम्बस्न्धत र्वर्र्हरु, स्थालनर् तहिे देखेका र्वर्वध र्वर्र्हरु, अथि मन्त्रािर्, संस्घर् मालमिा तथा 
सामान्र् प्रशासन मन्त्रािर्, प्रदेश मन्त्रािर्हरु र अन्र्बाट प्राप्त मागिदशिन, सरकारी गैर सरकारी संस्था तथा लनकार्हरुको 
प्राप्त र्ववरर् र संस्घर् र प्रदेश सरकारिे प्रदान गरेको बजेट लसलिङ, सहभालगतामिुक र्ोजना तजुिमा अनरुुप बस्ती/टोि 
स्तरबाट छनौट गररएका आर्ोजना/कार्िक्रम, वडा स्तरीर् आर्ोजना/कार्िक्रमहरुको प्राथलमकरर् र बजेटसँग सम्बस्न्धत 
र्वलभन्न सलमलतहरुको प्रलतवदेन समेतको आधार मानी गाँउ कार्िपालिकाबाट स्वीकृत गरी छिफिका िालग र्ो गररमामर् गाँउ 
सभामा आगामी आ.व. ०७९/०८० को वार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रम प्रस्ततु गरेको  छु  
 

 

 



 

 

माननीर् सभाध्र्क्ष महोदर् ,सदस्र् ज्रू्हरु तथा उपस्स्थत महानभुावहरु, 

 

आ.व. ०७९/०८० का वार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रम  संक्षपेमा प्रस्तत ुगनि चाहन्छु ।   

फोक्सणु्डो गाउँपालिकामा हािसम्म बनकेा कानूनहरु-  

र्स गाउँपालिकाकामा हािसम्म आधारभतू रुपमा आवश्र्क  ४२ वटा स्थानीर् ऐन कानून लनर्म कार्िर्वलध मापदण्डहरु 
तजुिमा भइ कार्ािन्वर्नको चरर्मा रहेका छन भने हािसम्म अन्र् केर्ह अत्र्ावश्र्क काननुहरु तजुिमाका चरर्मा रहेका छन 
लत ऐन कानूनहरु र्थास्शघ्र तजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ।   

 

सभाध्र्क्ष महोदर्,  

तथा र्स सभाका सदस्र् ज्र् ुहरु  

स्थानीर् सरकारको रुपमा रहेको स्थानीर् तहको काम कतिव्र् र अलधकारको पूर्ि  कार्ािन्वर्नका िालग आ.व. ०७९/०८० 
को र्ोजना लनमािर् गदाि नेपािको संर्वधानिे पररिस्क्षत गरेका मागिदशिन र नीलत तथा लसद्धान्तहरु स्थानीर् सरकार सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ िगार्तका ऐन कानून र्वलभन्न मन्त्रािर्र्हरुबाट प्राप्त ददग्दशिन मागिदशिन आददका आधारमा 
सहभालगतामूिक तवरिे आर्ोजना सञ्चािन गने गरी वार्र्िक नीलत तथा कार्िक्रम  र बजेट तर्ार गरेका छु ।  

जनप्रलतलनलधहरुिे स्पष्ट दृर्ष्टकोर् कमिचारीको िगनस्शिता र कार्िक्षमता एवम ्सबै गाउँपालिका लनवासी जनताको सहभालगताको 
माध्र्मबाट मात्र आर्ोजनाको छनौट तजुिमा र कार्ािन्वर्निे सफिता प्राप्त गने तथ्र् मध्र्नजर गरी आगामी आ.व. 
०७९/०८० का िालग र्ोजना तजुिमा गदाि लिइएका मखु्र् मखु्र् आधारहरु प्रस्ततु गनि चाहान्छु ।  

शे-फोक्सणु्डो गाउँपालिकािे आ.व. ०७९/०८० को बजेट तजुिमा गदाि लिइएका मखु्र् मखु्र् आधारहरुः-  

• नेपािको संर्वधानको अनसूुस्च ८ र ९ मा उस्ल्िस्खत स्थानीर् तहको एकि तथा साझा अलधकारको सूस्च  

• नेपािको संर्वधान भाग ४ अन्तगितका राज्र्का आलथिक, सामास्जक तथा सांस्कृलतक एवम राजनीलतक उद्देश्र्हरु र 
सामास्जक न्र्ार् तथा समावेशीकरर्, र्वकाससम्बन्धी तथा प्राकृलतक स्रोतको उपर्ोग वातावरर् संरक्षर् सम्बन्धी 
नीलतहरु, धारा ५९ को  आलथिक अलधकारसम्बस्न्ध र्वर्र्हरु र  भाग १९ को स्थानीर् आलथिक कार्िप्रर्ािी 

• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४  

• संघीर् तथा प्रदेश सरकारिे अंलगकार गरेको आवलधक र्ोजना तथा आलथिक तथा र्वस्त्तर् ऐनिे लिएका नीलत तथा 
प्रथलमकताहरु  

• अन्तरसरकारी र्वस्त्तर् व्र्वस्थापन ऐन, २०७४  

• नेपाििे अन्तरार्िर् जगतमा जनाएका प्रलतवद्धताहरु । 

• र्वकासका समसामर्र्क मदु्दाहरु जस्तै सामास्जक संरक्षर् ददगो र्वकास जिवार् ुपररवतिन र र्वपद व्र्वस्थापन खाद्य 
तथा पोर्र् सरुक्षा िैर्िक सशस्क्तकरर् तथा समावेशी र्वकास बािमैत्री स्थानीर् शासन वातावरर्मैत्री स्थानीर् शासन 
खिुा ददशामकु्त तथा पूर्ि सरसफाइ उजाि संकट िगार्तका अन्तरसम्बस्न्धत र्वर्र्हरु  



 

 

• स्थानीर् वार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा ददग्दशिन २०७४ मा व्र्वस्था भए बमोस्जम टोि गाउँ बस्तीस्तर हदैु 
वडा सलमलतबाट प्राथलमकता लनधािरर् गरी आएका र्ोजनाहरु   

• शे-फोक्सणु्डो  गाउँपालिकामा आवश्र्क देस्खएका अन्र् र्वर्र्हरु ।  

 

र्ोजना/आर्ोजना छनौट गदाि प्राथलमकताका आधारहरु  

1. र्स गाउँपालिकाको सहज जनजीर्वका र र्वकासका िालग अत्र्ावश्र्क रहेका भौलतक पूवािधारहरु  

2. उत्पादनमूिक र शीघ्र प्रलतफि ददन ेर्वर्र्हरु 

3. आलथिक र्वकास र गररवी न्र्नुीकरर्मा र्ोगदान परु्ािउने र्वर्र् 

4. लछटोछररतो र प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह  

5. पारदशीता र सशुासनर्कु्त संस्थागत र्वकास  

6. स्थानीर् स्रोतसाधनिाइ प्राथलमकता ददने र जनसहभालगता अलभवरृ्द्ध हनुे  

7. प्राकृलतक प्रकोप एवम ्र्वपद् व्र्वस्थापनमा सहर्ोग पगु्ने  

8. परम्परागत धमि संस्कृलत चाडपवि मेिा आददको माध्र्मबाट पर्िटन प्रवधिन हनुे  

9. वातावरर् संरक्षर् र ददगो र्वकासमा टेवा परु्ािउने  

10. गाउँपालिका र उपभोक्ता लबच साझेदारी एवम ्जनसहभालगतामा हनुे  

 

माननीर् सभाध्र्क्ष ज्रू् ,सदस्र् ज्रू्हरु तथा उपस्स्थत महानभुावहरु, 

 

आगामी आ.व. ०७९/०८० को वार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रमको उद्देश्र् अब म संक्षपेमा प्रस्ततु गनि चाहन्छु । 

 

बजेटको प्रमखु उदेश्र्:- 

 

आ.ब. ०७९/०८० को र्स शे-फोक्सणु्डो गाँउपालिकाको प्रमखु उद्दशे्र् आलथिक, सामास्जक, सास्कृलतक रुपान्तरर् गदै 
पूवािधारहरुको र्वकास गरी र्स गाँउपालिकािाई सम्वृद्ध बनाउने हनुेछ । र्सका िालग कृर्र् पर्िटन जलडबटुी र जिश्रोतको 
समसु्चत प्रर्ोग गरी सडक, स्शक्षा, स्वास्थ्र् र संचारका के्षत्रमा प्रभावकारी कार्िक्रम बनाई बजेटको सर्ह पररचािन गनुि रहेको 
छ । 

 

माननीर् सभाध्र्क्ष ज्रू् ,सदस्र् ज्रू्हरु तथा उपस्स्थत महानभुावहरु, 

 
नेपािकै सबैभन्दा दगुिम मालनने डोल्पा स्जल्िाको उत्तरी लसमा के्षत्रमा फोक्सणु्डो ताि श ेगमु्बा नामगाङ गमु्बा मकु्पोरङ र्हमाि 
सलुिगाड झरना िगार्त थपैु्र जैर्वक र्वर्वधतािे भररपूर्ि र्वस्शष्ट र र्वकासको सम्भावना रहेको र्स श ेफोक्सणु्डो गाउँपालिकािे  
छैिौं आलथिक वर्िका िालग बजेट लनमािर् कार्ि गदै गदाि र्वकासका पूवािधार र जनताको आधारभतु आवश्र्कता पूरा गदै 
जनस्जर्वकामा सूधार र र्वकासका िालग लनरन्तर िालगरहेको छ । पशपुािन पर्िटन र पवूािधार सनु्दर र सम्वदृ्ध शे-फोक्सणु्डो 



 

 

को आधार नारा प्रस्तार्वत रहेको छ । सभ्र् सनु्दर सम्वृद्ध शे-फोक्सणु्डो गाउँपालिकाको लनमािर् गनि सखुी र खसुी जनस्जर्वकाको 
आधार तर्ार गने गरी आगामी आलथिक वर्ि ०७९/०८० को वार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रम तर्ार गरेका छौं  साथै सम्पूर्ि 
जनप्रलतलनलधिाइ लनवािस्चत गने बेिा शे-फोक्सणु्डो  गाउँपालिकाका जनतािे अलभव्र्क्त गरेका इच्छािाइ पूरा गनि शे-फोक्सणु्डो  
गाउँपालिकाबाट कुनै कसर बाँकी नरास्खन ेप्रलतवद्धता व्र्क्त गदिछु ।  

 

 

 

 

 

 

 

श्रीमान ्,  

सभाध्र्क्ष महोदर्  

हामीिे र्स आ.व. ०७९/०८० को बजेट तजुिमा गदाि आधार लिइएका र आगामी बजेटका प्राथलमकताहरुिाइ छोटकरीमा 
पेश गने अनमुलत चाहन्छु  

शे-फोक्सणु्डो  गाउँपालिकाका वार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रमका प्राथलमकताहरुः  

• पूवािधार र्वकास स्शक्षा स्वास्थ्र् र रोजगारमैत्री कार्िक्रम माफि त जनताको स्जवनस्तरमा सधुार गने पररकल्पनाको 
रुपमा वार्र्िक वजेट तथा कार्िक्रम प्रस्ताव गररएको छ ।  

• र्वकासको दृर्ष्टिे पलछ परेका वडाहरुमा सन्तलुित र्वकास गने नीलत अविम्बन गररएको छ । त्र्सका िालग 
जनसंख्र्ा के्षत्रफि र्वकासको अवस्था आन्तररक आर् पूवािधारमा िागत एवम आवश्र्कताको प्रालथलमकीकरर् आददका 
आधारमा स्रोतको बाँडफाडँको व्र्वस्था गररएको छ ।  

• भौगोलिक र्वकटता र परलनभिरता हाम्रो गाउँपालिकाको सबैभन्दा िुिो र पर्हिो चनुौती हो । र्स तथ्र्िाइ मध्र्नजर 
गदै एर्ककृत वस्ती लनमािर् गने तथा एक गाउँ एक उत्पादन कार्िक्रम माफि त िुिा कृर्र् र पश ुपररर्ोजनाहरुको 
सञ्चािनका िालग सम्बस्न्धत लनकार्सँग समन्वर् गररनछे । 

• गाउँपालिकाको समग्र र्वकासको िालग पञ्चवर्र्िर् आवलधक र्ोजना गाउँ पार्श्िस्चत्र र मध्र्मकालिन खचि संरचना लनमािर् 
गरी कार्ािन्वर्नमा िलगने छ ।   

•  श-ेफोक्सणु्डो  गाउँपालिकामा जन्म भइ देश/प्रदेशका र्वस्शष्ट पदमा रहेका व्र्स्क्तहरुिाइ समेटेर बहृद श-ेफोक्सणु्डो  
िगानी तथा सझुाव सम्मेिन आर्ोजना गररनछे ।  



 

 

उपस्स्थत सम्पूर्ि गाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरु  

अब म आ.व. ०७९/०८० को आर्व्र्व र्ववरर्  संक्षपेमा प्रस्ततु गनि चाहन्छु । 
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अन्त्र्मा  

र्स वार्र्िक नीलत तथा कार्िक्रम तथा बजेट वक्तव्र् तर्ारीका िालग आ-आफ्नो के्षत्रबाट सहर्ोग गनुि 
भएका सम्पूर्ि जनप्रलतलनलध रािसेवक कमिचारी र्वलभन्न राजनीलतक दिका स्थार्ी नतेतृ्व समाजसेवी 
बरु्द्धस्जवी र्वलभन्न संघ संस्था सहर्ोगी सभेुच्छुक एवम ्शे-फोक्सणु्डो  गाउँपालिका लनवासी सम्पूर्ि 
महानभुाव हरुप्रलत हाददिक धन्र्वाद ज्ञापन गनि चाहन्छु । र्स गाउँपालिकाको सम्वृर्द्ध र सेवामा 
खर्टइरहेका सबै कमिचारीहरुिाइ धन्र्वाद गनि चाहन्छु । साथै र्स गररमामर् सभामा आगामी 
आ.व. ०७९/०८० को वार्र्िक नीलत तथा कार्िक्रम प्रस्ततु गने शभु अवसर प्रदान गनुि हनुे  गाउँ 
सभाका उपाध्र्क्ष ज्र् ुसभाध्र्क्ष महोदर् िगार्त सम्पूर्ि गाउँ सभा सदस्र् ज्र् ुहरुिाइ हाददिक आभार 
प्रकट गनि चाहन्छु साथै र्स नीलत तथा कार्िक्रमको पूर्ि कार्ािन्वर्नबाट शे-फोक्सणु्डो  
गाउँपालिकािाइ सभ्र् सनु्दर र सम्वृद्ध बनाउन हामी सबै एक भइ अगाडी बढ्ने र्वर्र्मा र्वर्श्ास 
व्र्क्त गदै मेरो सम्बोधनिाइ र्ही ं टुङ्गग्र्ाउछु धन्र्वाद ।  
   


