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                                             उपाध्र्क्ष श्री सनमार्ा ँगरुुङ ज्र्िेु  

नवौ गाउँसभामा  

प्रस्ततु गनुा भएको 

                आलथाक वर्ा २०७७/०७८ को 

बार्र्ाक सलमक्षा प्रलतवेदन  

(न्र्ार्र्क सलमलत र्ोजना तजुामा अनगुमन मलु्र्ाङ्कन गैर सरकारी संस्था )।  
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सभाका सभाध्र्क्ष महोदर्  

सभाका सदस्र् हरु 

1. नेपािको संर्वधान बमोजजम संघीर् शासन व्र्वस्थािाई स्थानीर् तह देजख नै सदुृढीकरण गरी 
स्थानीर् सरकारको माध्र्मद्वारा जनताको ददगो शाजन्त ,सशुासन, र्वकास र समरृ्िको आकांक्षा 
पूरा गना तर्ा  अगालड बर्ढरहेकै समर्मा कोलभड-१९ नामको कोरोना भाइरसवाट लसजजात 
र्वश्वव्र्ापी महामारीिे लनम्त्र्ाएको चनुौतीपूणा र असहज पररजस्थलतमा बारपाक सलुिकोट  
गाउँपालिकाको आलथाक वर्ा २०७७/७८ को बार्र्ाक सलमक्षा प्रलतबेदन र्स सम्तमालनत गाउँसभामा 
प्रस्ततु गना पाउँदा खसुी िागेको छ ।  

2. राष्ट्रर्हत, िोकतन्र र अग्रगामी पररवतानका िालग नेपािी जनतािे पटक-पटक गदै आएका 
ऐलतहालसक जनआन्दोिन तथा सशस्त्र संघर्ा िगार्त र्वलभन्न आन्दोिनमा जीवन उ्सगा गनुाहनुे 
सम्तपूणा ज्ञात अज्ञात सर्हदहरुप्रलत भावपूणा श्रिासमुन अपाण गदाछु ।साथै र्वलभन्न राजनीलतक 
आन्दोिनको क्रममा बेपत्ता र पीलडत नागररकहरुप्रलत उच्च सम्तमान र सहानभुलूत प्रकट गदाछु 
।र्सैबीचमा गाउँसभािे गाउँसभा सदस्र् तथा वडा नं. ४  का वडा सदस्र् समेत रहनुभएका 
जनसेवामा प्रलतवि शालिन नेता श्री कािरुाम साकी (प्रमे नपेािी )िाइ  गमुाएको छ ।उहाँप्रलत     
भावपूणा श्रिान्जिी अपाण गदाछु । 

3. नेपाि िगार्त परैु र्वश्व जगत कोलभड-१९ को महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको छ । कोलभड-

१९ को  कारण र्वश्वभर संकट पैदा हनुकुा साथै उल्िेख्र् रुपमा जनधनको क्षलत भएको छ 
। र्स महामारीका कारण स्वदेश तथा र्वदेशमा जीवन गमुाउनहुनुे नेपािीिगार्त र्वश्वभरका 
नागररकहरुप्रलत श्रिाञ्जिी व्र्क्त गदै शोकाकुि पररवारजनमा गर्हरो समवेदना व्र्क्त गदाछु । 
र्स गाउँपालिका िगार्त नेपािभर र र्वदेशमा समेत उपचाररत दददीबर्हनी तथा दाजभुाइहरुको 
शीघ्र स्वास््र्िाभको कामना गदाछु ।  

4. कोलभड-१९ भाइरस रोकथाम तथा लनर्न्रणका िालग गाउँपालिकािे स्थापना गरेको प्रकोप 
व्र्वस्थापन कोर्मा  स्वैजच्छक रुपमा आलथाक, स्वास््र् सामग्री तथा जजन्सी सामान सहर्ोग 
गनुा हनुे सम्तपूणा व्र्जक्त, बैंक तथा र्वत्तीर् संस्था, सरकारी, गैर सरकारी संस्था एवम ्सम्तपूणा 
महानभुावहरुप्रलत हाददाक धन्र्वाद ददन चाहन्छु ।  

 

5. कोरोना महामारीको उच्च जोजखमको र्स घडीमा एकजटु भई महामारीको रोकथाम, लनर्न्रण 
र उपचारको कार्ामा अग्रपंजक्तमा अहोरार खर्टन ु हनुे जचर्क्सक, नसा, स्वास््र्कमी,  
सरुक्षाकमी,  राष्ट्रसेवक कमाचारी,  जशक्षक, परकार, सरसर्ाइकमी,  सवारी चािक, नागररक 
समाज िगार्त सबैको र्ोगदानको उच्च प्रशंसा गदाछु । जोजखमपूणा र्स पररजस्थलतमा आ-

आफ्नो तहबाट खर्टन ुहनुे जनप्रलतलनलध, राजनीलतक दि, सञ्चारकमी, व्र्वसार्ी, लनजी क्षेर, 
नागररक समाज िगार्त सबै व्र्जक्त तथा संघसंस्थािाई धन्र्वाद व्र्क्त गदाछु । हामीिे जजत्नै 
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पने र्ो रोग र्वरुद्दको िडाईमा सबैको थप ऐक्र्विता, सहकार्ा, धैर्ाता र आ्मर्वश्वासको 
आवश्र्कता रहको छ । "हामी महामारीिाई जज्छौं  "भन्ने आ्मर्वश्वासका साथ  अत् बढी 
सतका ता, समन्वर् एवं दृढताका साथ र्स महामारी र्वरुिको अलभर्ानमा धैर्ातापूवाक जटु्न 
सबैिाई आह्वान गदाछु ।  

6. स्थानीर् सरकार बनेको चार वर्ा परुा भै सकेको  छ । शनु्र् र्वन्दबुाट र्ारा शरुु गरेर नर्ाँ 
अनभुव र अभ्र्ासका साथ नेपािको संर्वधानिे लनददाष्ट गरे बमोजजम संघीर् प्रणािीिाई संस्थागत 
गना बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकािे नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारसँग सहकाररता, 
सहअजस्त्व र समन्वर्को लसिान्त बमोजजम लनकै मह्वपूणा र  ठोस उपिजव्धहरु हालसि गदै 
हाम्रो सरकार अगालड बर्ढरहेको छ । र्स्तो जर्टि र चनुौलतपूणा मोडमा िोकतन्रको संस्थागत 
र्वकास गना सदा सजग र संवेदनशीि रर्ह हाम्रो सरकार काम गदैछ, नलतजा ल्र्ाउँदैछ र 
अजघ बढ्दैछ । 

 
  

   आरणीर् सभाध्र्क्ष महोदर् 

    सभाका सदस्र् ज्र्हुरु   

अव म आलथाक बर्ा २०७७।०७८ मा उपाध्र्क्षको हैलसर्तिे नेपािको संलबधान २०७२ को 
धारा २१७  स्थालनर् सरकार संन्चािन ऐन २०७४ को दर्ा ११ दर्ा ६५ र दर्ा ६७ प्रदान 
गरेको जजम्तवेवारीको अलधनमा रर्ह सलमक्षा प्रलतबेदन पेश गने अनमुती चाहन्छु ।    

7. चाि ्आलथाक बर्ाको पर्हिो १० मर्हनामा कुि मदु्दा दताा २३ र गत आलथाक बर्ाबाट िगत 
सरी आएका १७ गरी कुि मदु्दाको िगत ४७ पगेुको छ भने मदु्दा र्स्र्ौट सङ्खख्र्ा २० 
रहेको छ र्ो सङ्खख्र्ा कुि िगतको ४२ प्रलतशत हनु आउछ । र्स बर्ा िक्ष्र् ६० प्रलतशत 
लनधाारण गररएकोमा कोलभड- १९ को रोकथाम तथा लनर्न्रणको िालग कार्ाािर्िे सेवामा 
गरेको सङ्कुचनको कारण र्स्तो हनु गएको हो । 

8. स्थालनर् न्र्ार्र्क सलमलत र कमाचारी लबच मालसक सलमक्षा बैठक बस्ने कार्ा चाि ुआलथाक 
बर्ाबाट प्रारम्तभ भएको अबस्था छ ।  

9. समदुार्मा न्र्ार्र्क सलमलत कार्ाक्रमबाट स्थालनर् समदुार्का १०० जना ब्र्जक्तिाइ स्थालनर् 
न्र्ार्र्क सलमलतको क्षेरालधकार र मेिलमिाप सम्तबन्धी अलभमजुखकरण गने कार्ा सम्तपन्न भइ 
नेपािको संलबधान, २०७२ र स्थालनर् सरकार सन्चािन ,२०७४ बमोजजम स्थालनर् तहिाइ 
प्रदान गरेको न्र्ार्र्क अलधकार कार्ान्वर्नमा ल्र्ाउन सहर्ोग गरी न्र्ार्मा पहुँचमा अलभबरृ्ि 
गनाको िालग आधार प्रदान गररनेछ । मेिलमिाप केन्र सन्चािन कार्ालबलध , २०७७ पाररत 
भइ वडा तहमा मेिलमिाप केन्र सन्चािनमा आएका छन भने चाि ुआलथाक बर्ामा न्र्ार्र्क 
सलमलतमा २४ जना मेिलमिाप कताा सजुचकृत भएका छन । 
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10. न्र्ार्र्क सलमलतको काम कारवाहीिाइ लनर्लमत चसु्त दरुुस्त बनाउने अलभिेख 
ब्र्वस्थापन बाट संस्थागत स्मरण िाइ कार्म राख्न िगत र्कताव राख्न ेलनणार् पजुस्तका राख्न े
जस्ता प्रशासलनक अभ्र्ासिाइ र्स आलथाक बर्ाबाट प्रारम्तभ गररएको छ ।  

11. चाि ुआलथाक बर्ामा स्थालनर् राजश्व परामशा सलमलतको बैठक दइु पटक बसी आन्तररक 
स्रोतको पररचािन तर्ा  सलमक्षा भएको छ । चाि ुआलथाक बर्ाको िालग स्थालनर् कर तथा 
गैर कर राजश्वको लबर्र्मा र्सको दर दार्रा सर्हतको प्रलतबेदन गाउँ कार्ापालिकािाइ लसर्ाररस 
गररएको छ ।  

12. कार्ाक्रम तथा बजेट तजुामा सलमलतको बैठक चाि ुआलथाक बर्ामा दइु पटक बसी लनलत 
तथा कार्ाक्रमको प्रस्ताव तर्ार गरी आगामी आलथाक बर्ामा लनलत तथा कार्क्रमको प्राथालमकता 
तर् गरी गाउँ कार्ाापालिकािाइ लसर्ाररस गनुाका साथै वडा तथा बस्ती तहबाट र्ोजना 
संकिनको िालग आवश्र्क मोडालिटी तर्ार पारर िाग ुचाि ुआलथाक बर्ाबाट सरुु भएको छ 
।        

13. चाि ुआलथाक बर्ामा र्ोजना अनगुमन तथा मलु्र्ाङ्कन कार्ालबलध -२०७७ पाररत भइ सो 
बमोजजम चाि ुर्ोजना अनगुमन गने कार्ा संस्थागत भएको छ ।  

14. उपभोक्ता सलमलत तथा लनमााण ब्र्वसार्ीबाट सन्चािन भएका र्ोजनाको अलनबार्ा रुपमा 
उपाध्र्क्षको नेतृ् विे अनगुमन गने कार्ािाइ अनबार्ा रुपमा िाग ुगने लनलत अजख्तर्ार गररएको 
छ ।  

15. चाि ुआलथाक बर्ामा वडा नं १ र २ मा १२ वटा ब्र्वसार्र्क र्माहरुको बजार 
अनगुमन गररएको छ । अन्र् बजार क्षेरमा बजार अनगुमन कोलभड- १९ को कारण गना 
नसर्कएको ब्र्होरा समेत सम्तमालनत सभािाइ जानकारी गराउन चाहन्छु ।   

16. चाि ुआलथाक बर्ामा गाउँपालिकाको पर्हिो लरबर्र्ार् आवलधक र्ोजना लनमााण भइ 
स्थालनर् सरकारको भालब मागा जचर प्रष्ट पारेको छ भने मध्र्म कालिन खचा संरचना लनमााणको 
प्रर्क्रर्ा सरुु भएको छ । चाि ुआलथाक बर्ाको अन्त सम्तम मध्र्मकालिन खचा संरचना लनमााण 
कार्ा सम्तपन्न गरी आगामी आलथाक बर्ाबाट िाग ुगररनेछ ।   

17. चाि ु आलथाक बर्ामा नेपाि सरकार बाट सम्तत्ौता भइ सामदुार्र्क वन उपभोक्ता 
महासंघ, नेपाि आददबासी जनजाती अनसुन्धान तथा लबकाश केन्र, हररर्ािी प्रविन नेपाि, 
ग्रामीण पनुिााभ पररर्ोजना जाइका, पिती नेपाि, एर्ककरण नपेाि ,सआुहारा नेपाि, खाद्य 
तथा पोर्ण सधुार पररर्ोजना, कमाा र्िाइट नेपाि, उल्िेजखत गैर सरकारी संस्थाहरुिे लबपद 
ब्र्वस्थापन तथा समाजजक सचेतना तथा सामाजजक पररचािनमा कार्ाक्रमहरु सन्चािन 
गरररहेका छन र्सरी उल्िेजखत गैर सरकारी संस्थाहरु मध्रे् १ सामदुार्र्क वन उपभोक्ता 
महासंघ नेपाि आददबासी जनजाती अनसुन्धान तथा लबकाश केन्र हररर्ािी प्रविन नेपाि लबच 
चाि ुआलथाक बर्ामा गाउँपालिका र गैर सरकारी संस्था लबच पररर्ोजना सन्चािन गने लबर्र्मा 
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सम्तत्ौता भएको हो भन ेअन्र्को हकमा चाि ुआलथाक बर्ा भन्दा अगाडीबाट नै सम्तत्ौता भएको 
हो । र्सरी गाउँपालिकाबाट सम्तत्ौता भइ कार्ाक्रम सन्चािन गने गैर सरकारी संस्थाहरुिे 
मिुत सामाजीक क्षेरमा काम गदै आएका छन । 

18. गाउपालिकाबाट सन्चालित र्ोजनाहरु कार्ान्वर् गनाको िालग सम्तवजन्धत  सरोकारवािा 
वडा कार्ाािर् तथा लबर्र्गत सलमलत संग गरेको समन्वर् सम्तन्धमा गाउँ कार्ापालिकाको 
लनर्लमत बैठकमा जानकारी गराइ सलमक्षा गने कार्ा गरेको । 

19. चाि ु आलथाक बर्ामा गाउँपालिका अध्र्क्ष लमलत २०७७।०४।१७- 
२०७७।०४।२२ सम्तम कार्ािर्मा अनपुजस्थत रहेको बखत कार्ाबहाक अध्र्क्षको रुपमा 
कार्ा गरेको ।  

 

धन्र्वाद 

सनमार्ा गरुुङ 

उपाध्र्क्ष 


