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गल्छी गाउँपार्िका 
गाउँसभामा उपाध्यक्ष श्री राधा र्तमल्ल्सना (िार्मछाने) द्वारा प्रस्ततु 

आ.व. २०७८।०७९ को बजेट, कायिक्रमको बक्तव्य 

 

आिरणीय सभाध्यक्ष ज्यू, 

सभा सिस्य ज्यूहरु, 

 

१. ववश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैर्िएको कोरोना भाइरस (कोर्भड-१९) 

को कारणिे उत्पन्न असामान्य पररल्स्थर्तका बीच यस गल्छी 
गाउँपार्िकाको छैटौं गाउँसभा समक्ष आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ को 
बावर्िक बजेट पेश गने अनमुर्त चाहन्छु । 

२. सविप्रथम, िोकतन्र प्राप्तीको आन्िोिनको कदिन पररल्स्थर्तमा त्याग र 
नेततृ्व प्रिान गनुिहनेु अग्रज राजर्नर्तज्ञहरु प्रर्त उच्च सम्मान प्रकट 
गििछु र ववर्भन्न ऐर्तहार्सक आन्िोिनमा आफ्नो जीवनको आहतुी 
दिनहुनेु सम्पूणि ज्ञात अज्ञात शहीिहरु प्रर्त हादििक भावपूणि श्रद्धाञ्जिी 
अपिण गनि चाहन्छु । साथै ववश्व महामारीका रुपमा फैर्िएको कोर्भड-
१९ बाट संक्रर्मत भई उपचाररत सबै व्यल्क्तहरुको शीघ्र स्वास््य 
िाभको कामना गििछु र कोर्भड-१९ का कारण ज्यान गमुाउनहुनेु प्रर्त 
हादििक श्रद्धाञ्जिी व्यक्त गििछु । कोरोना भाइरस महामारीका ववरुद्ध 
अग्रपंल्क्तमा खवटएका स्वास््यकमी, जनप्रर्तर्नर्ध, राष्ट्रसेवक कमिचारी, र 
आम नागररक सम्पूणिमा उच्च सम्मान प्रकट गििछु ।  

३. ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैर्िएको कोभीड-१९ को कारण ववश्विे 
एकैपटक अप्रत्याल्शत मानवीय र आर्थिक संकट सामना गनुिपरेको छ 



। स्वास््य अथितन्र, मानवीय  जीवन पद्धतीमा असहज अवस्था र्सजिना 
गरेको छ । यस ववर्म घडीमा सबै राजनीर्तक िि, जनप्रर्तर्नर्ध, 

राष्ट्रसेवक, संघ संस्था र आम नागररकको सहयोग र ऐक्यबद्धतािे 
वतिमान चनुौती सामना गनि सवकन्छ भने्न हाम्रो दृढ ववश्वास रहेको छ 
। 

आर्थिक वर्ि २०७८।७९ को बजेट नयाँ पररल्स्थर्तिे र्सजिना गरेको 
चनुौतीिाई सामना गने र प्राप्त अवसरिाई उपयोग गने तफि  केल्न्ित रही 
प्राकृर्तक, साँस्कृर्तक र ववर्भन्न भौगोर्िक ववववधतायकु्त यस गाउँपार्िकािाई 
समदृ्ध बनाउन "कृवर्, ल्शक्षा, स्वास््य र पूवािधार समदृ्ध गल्छी र्नमािणको 
आधार" भने्न मिु नारािाई साकार पारी मानव जीवन रक्षा गने, भववष्य प्रर्त 
आधारयकु्त आशा जगाउने र अथितन्रको पनुरुत्थान गिै तीव्र ववकासको 
बाटोमा िैजाने गरी हाम्रा सम्पूणि स्रोत साधन यसैमा पररिल्क्षत रहेका छन ्
। 

श्रद्धये सभाध्यक्ष 

एवं सिस्य ज्यूहरु, 

 

४. यो बजेट तजुिमा गिाि मूितः नेपािको संववधान, पन्रौं योजना र दिगो 
ववकासका िक्ष्य, बागमती प्रिेशको प्रथम आवर्धक योजना,  स्थानीय 
सरकार संचािन ऐन नीर्त तथा कायिक्रम, ववर्नयोजन ववधेयक समेतिाई 
आधार बनाएको छु । बजेट तजुिमाको र्सिर्सिामा राजस्व परामशि 
सर्मर्त, ववर्भन्न ववर्यगत सर्मर्त, संघ संस्था, राजनीर्तक िि, नागररक 
समाज एवं ववद्वत वगि िगायत सबै वगिबाट प्राप्त सझुाविाई समेत ध्यान 
दिएको छु । 



५. सीर्मत स्रोत साधनिे असीर्मत माग र बढ्िो आकांक्षा एकै पटक 
सम्बोधन गनि नसवकने यथाथिता एकातफि  छ भने स्रोतको न्यूनताको 
कारण हामीिे चाहे जस्तो ववकासका कायिहरुमा िगानी बवृद्ध गनि 
सवकएको छैन । यो बजेट तजुिमा गिाि नेपाि सरकार र बागमती 
प्रिेश सरकारबाट प्राप्त हनेु सशति अनिुान, ववत्तीय समानीकरण अनिुान, 

समपूरक अनिुान र ववशेर् अनिुान, राजश्व बांडफांड र गाउँपार्िकाको 
आन्तररक आम्िानी समेतको अनमुानमा स्थानीय स्रोत र साधनको 
पररचािन गरी सेवा,  उत्पािन र रोजगारी अर्भववृद्ध गने योजना र 
कायिक्रममा केल्न्ित गरी सकेसम्म गाउँपार्िकाको समग्र ववकासिाई 
सन्तरु्ित बनाउने गरर बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गरेको छु ।  

 

श्रद्धये सभाध्यक्ष 

एवं सिस्य ज्यूहरु, 

 

अव म,  आर्थिक वर्ि २०७७।७८ मा यस गाउँपार्िकाको आय 
व्यय तथा सम्पादित महत्वपूणि कायिहरुको संल्क्षप्त वववरण प्रस्ततु गने 
अनमुर्त चाहन्छु ।  

आ.व. २०७७।७८ को  यथाथि आय  

आ.व. २०७७।७८ मा आय अनमुान रु. ७२ करोड ९० िाख ८७ 
हजार ४ सय ५५ र पैसा १० रहेकोमा आन्तररक आयतफि  रु.१० 
करोड ०४ िाख १५ हजार, १५ र पैसा ५५,  संघीय ववत्तीय 
समानवकरण, सशति, ववशेर् र समपरुक  तफि  रु. ३७ करोड ३९ 
िाख, १९ हजार ८ सय ६९, प्रिेश ववत्तीय समानीकरण, सशति र 
समपरुक तफि  अनिुान ४ करोड ७७ िाख ९ हजार तथा राजस्व 



बाँडफाँडबाट ९ करोड ५४ िाख १८ हजार संसोर्धत अनमुान रहेको 
छ ।  

 

आ.व २०७७।७८ को यथाथि व्यय  

 
आ.व. २०७७।०७८ को िागी व्यय अनमुान रु. ७२ करोड ९० 
िाख ८७ हजार ४ सय ५५ र पैसा १० रहेकोमा संशोर्धत व्यय 
अनमुान रहेको छ। जसमा संसोर्धत चािू खचि रु. १९ करोड २५ 
िाख ८५ हजार २ सय ५ र पैसा ३० गरी पुजँीगत खचि तफि  रु.२७ 
करोड ९७ िाख ४ हजार ५ सय ६५ तथा प्रिेश राजश्व बाडँफाँड रु. 
३ करोड ८२ हजार ९ सय ७७ गरी जम्मा रु.४९ करोड ७५ िाख 
३५ हजार ४ सय ७५ र पैसा ३५ रहेको छ र हािसम्मको ववत्तीय 
प्रगती ६८.९० प्रर्तशत रहेको छ। 
 

६. आ.व. २०७७।७८ मा प्राप्त मखु्य उपिल्धधहरुः 
• गाउँपार्िका र्भरका सबै नागररकहरुिे आफ्नो वडामा संचार्ित 

अस्पताि, स्वास््य चौकी वा स्वास््य सेवा इकाईबाट सेवा र्िन सक्ने 
व्यवस्था र्मिाइएको छ । 

• बवढमा १० र्मनेटको समयमा गाउँ टोिबाट सडकसम्म पगु्ने व्यवस्था 
र्मिाइनकुो साथै संघीय सरकार तथा प्रिेश सरकारसंग साझेिारी गरी 
सडक स्तरोन्नतीको काम अगाडी बढाइएको छ । 

• २०७२ सािको महाभकुम्पबाट क्षर्त भएका घरहरुको ९५ प्रर्तशत 
पनुःर्नमािणका कायि सम्पन्न भएका छन ्। 

• आवश्यकता अनसुारका िाउँहरुमा कािेपोि र्बस्तार गिै गाउँपार्िका 
र्भरका सबै क्षेरमा ववद्यतु सेवा र्बस्तार गररएको छ । 



• कृवर् क्षेरिाई ववशेर् बजेट व्यवस्थापन गरर आधरु्नवककरण गनि अनिुान 
माफि त कररव ४५० वटा र्मर्न वटिर (हाते ट्राक्टर) ववतरण कायि 
सम्पन्न गरर आगामी आ.व.मा र्नरन्तरताका िार्ग पहि गररएको छ । 

• सूचना प्रववर्धको प्रयोग गरर प्रशासर्नक सेवाहरु आफ्नै वडा 
कायािियबाट सरि र सिुभ तररकािे र्िन सवकने व्यवस्था र्मिाईएको 
र सो को िार्ग आवश्यक प्रशासर्नक तथा प्राववर्धक जनशल्क्तको 
व्यवस्था गररएको छ । 

• र्नयर्मत सेवाका अर्तररक्त सबै वडामा पश ुस्वास््य ल्शववर संचािन 
गरर सेवा प्रवाह हिैु आइरहेको र थप पश ुसेवा प्राववर्धकको व्यवस्था 
गररने छ। 

• स्वास््य सेवािाई थप र्बस्तार गिै िैजाने प्रवक्रया स्वरुप बैरेनी स्वास््य 
चौकी ल्याब सवहत एम.र्ब.र्ब.एस. डाक्टर, ल्याव टेल्क्नर्सयन तथा 
एक्सरे सेवा र्बस्तार गररएको छ । 

• टुके्र खानेपानी योजनाको िार्ग कररब १० िाख बजेट बराबरको 
खानेपानी पाइप खररि गरर िागत अनमुान र वडा कायािियको 
र्सफाररसका आधारमा माग बमोल्जम खानेपानी पाईप ववतरण गररएको 
छ । 

• कोर्भडको संक्रमण ववृद्ध भएको समयमा गाउँपार्िकािे अल्क्सजन 
र्सर्िन्डर तथा आवश्यक जनशल्क्त सवहत आइशोिेशनको व्यवस्था गरर 
संक्रर्मतिाई उपचारको व्यवस्था र्मिाइएको छ । 

• बैरेनी अस्पतािको रुपमा रुपान्तरण गरी अत्याधरु्नक सवुवधा सम्पन्न 
भवन र्नमािण शरुु भइसकेको छ ।  

• संघीय, संस्कृर्त पयिटन तथा नागररक उड्ययन मन्राियसंगको 
सहकायिमा वडा नं. ३ मा रहेको गपेु्तश्वरी मल्न्िर तथा पयिटकीय 
स्थििाई भौर्तक सधुार गने कायि अगाडी बढाउनकुो साथै वडा नं. ८ 



मा रहेको रानीमािामा समेत भौर्तक पूवािधार र्नमािण शरुु गररएको छ 
। 

• सबै नागररकिाई स्वच्छ वपउने पानी पयुािउने यस पार्िकाको ध्येय 
अनसुार र्बर्भन्न बस्तीमा साना साना ग्रार्मण खानेपानी सम्पन्न भएका 
छन ्साथै पृ् वी राजमागि संग जोर्डएका बैरेनी बजार , गल्छी बजारका 
बार्सन्िािाई शदु्द वपउने पानीका िार्ग डल्टार र बैरेनीमा र्डप बोररङ्ग 
माफि त खानेपानी श्रोत जम्मा गरर ववतरण कायि अगाडी बढाइसवकएको 
र वडा नं १ को ििांगमा िर्ित बस्तीको खानेपानीको िार्ग आबस्यक 
पने सामाग्री उपभोक्ता सर्मर्त माफि त खररि भई आगामी आ.व. मा 
साझेिारीमा संचािन हनेु भएको छ |  

• सडक िघुिटना, मातलृ्शशकुो ल्जउ ज्यानको संरक्षणका िार्ग 
गाउँपार्िकाको तफि बाट बैरेनी अस्पताि मातहत रहने गरी सहरु्ियत 
िरमा एम्बिेुन्स सेवा संचािनमा ल्याइएको छ । आवश्यकता अनसुार 
गाउँपार्िकाको गाडीिाई एम्बिेुन्स सेवामा पररवतिन ल्याइएको छ । 

• स्वास््य सेवािाई सरि भरपिो र ववश्वासनीय बनाउने हेतिेु बैरेनी 
अस्पतािमा सतु्केरी कुरुवा घर संचािनमा ल्याईएको छ । 

• गाउँपार्िकाको वडा नं. ५ मा रहेको पाल्चोक आयवेुि और्धाियको 
नयाँ भवन र्नमािणको कायि अगाडी बढाइएको छ । आयवेुि सेवािाई 
बढी भन्िा बढी नागररकको पहुँच पयुािउन गल्छी गाउँपार्िका वडा नं. 
६ मा हप्ताको ३ दिन थप सेवा ववस्तार गररएको छ ।  

• सडक सरुक्षा र चोरी डकैती जस्ता अपराध जन्य वक्रयाकिापिाई 
न्यूनीकरण गनि गल्छी प्रहरीिे संचािन गने गरर गल्छी बजार िेल्ख 
महेशिोभान सम्म १५ वटा सी.सी क्यामेरा जडान तथा संचािन 
गररएको छ | 



• वडा कायािियको सेवा आफ्नै प्रशासर्नक भवन माफि त प्रिान गनि वडा 
नं. २, ३, ५, ६ र ७ को वडा कायाििय भवन र्नमािणको कायि सूचारु 
भएको छ । वडा नं. १ मा रेक्ट्रोवफवटङ र वडा नं. ८ मा थप कोिा 
ववस्तारको काम यसै आर्थिक वर्िबाट अगाडी बढाइनेछ ।  

• सेवा प्रबाहिाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वडाका बल्स्तमा अध्यक्ष 
ज्यकुो नेततृ्व र वडा अध्यक्षज्यकुो संयोजनमा एवककृत सेवा जस्तै पश ु
ल्शववर, स्वास््य ल्शववर, अपाङ्ग, जेष्ठ नागररक पररचय पर ववतरण, कृवर् 
सामग्री तथा ववउ ववजन र्बतरण कायि सबै वडामा सम्पन्न गररएको छ 
| 

• गल्छी गाउँपार्िकाको सबै वक्रयाकिाप सामाल्जक संजाि माफि त 
जानकारी गराउने उिेश्यिे वेवसाईट, मोबाईि एप्िीकेशन, र्डजीटि 
बोडि जस्ता सूचना प्रर्बर्धको प्रयोग गररएको छ | 

• सहरी आयोजना बाट सडक बल्त्तको व्यवस्था नभएका िाउँहरुमा १५ 
वटा सडक सोिार बल्त्त जडान कायि सम्पन्न भएको छ | 

• संघीय सरकारको साझेिारीमा वडा नं. ७ मा र प्रिेश सरकार संगको 
साझेिारीमा वडा नं. १, २ र ७ मा सडक स्तरोन्नतीको कायि अगाडी 
बढाइएको छ ।  

• संघीय सरकारको ववशेर् अनिुानमा वडा नं. ४ मा खानेपानी सेवा 
ववस्तारको साथै बैरेनी अस्पताििाई सवुवधा सम्पन्न १५ शैय्याको भवन 
र्नमािण कायि शरुु भैसकको छ । 

 
  



श्रद्धये सभाध्यक्ष 

एवं सिस्य ज्यूहरु, 

 

अव म, गाउँपार्िकाको समविगत ववकासका िार्ग आर्थिक वर्ि २०७८।७९ 
को बजेटका उदे्दश्यहरु तथा प्राथर्मकताका क्षेरहरु प्रस्ततु गने अनमुती 
चाहन्छु। 

८. बजेटका उद्देश्यहरु र्नम्नानसुार रहेका छन ्: 

• कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, र्नयन्रण र उपचारको प्रभावकारी 
व्यवस्थापन गनुि । 

• संकटग्रस्त अथितन्रिाई चिायमान र गर्तशीि बनाउन ु। 

• उपिधध स्रोत र साधनको अर्धकतम उपयोग गनुि । 

• समाजबाि उन्मखु आत्मर्नभिर रावष्ट्रय अथितन्र र्नमािणमा योगिान 
पयुािउन।ु 

• साविजर्नक खचिमा पारिल्शिता, र्मतव्यवयता र उत्तरिावयत्व पािना 
गराउन ु। 

• आर्थिक अनशुासन तथा ववत्तीय सशुासन कायम गनुि । 

• आर्थिक, सामाल्जक तथा पूवािधार ववकासमा जोड दिन ु। 

९. आ.व. २०७८।७९ को िार्ग ववकासका प्राथर्मकताका क्षरेहरु िेहाय 
बमोल्जम रहेका छन ्। 

• कोरोना भाइरस महामारीका कारणिे स्विेश तथा वविेशमा रोजगारी 
गमुाएका तथा बेरोजगार नागररकको रोजगारीका अवसर बवृद्ध गनि िघ ु
उद्यम ववकास कायिक्रम संचािन गने। 



• भौर्तक पवुािधारहरुमा गाउँपार्िका केन्ि जोड्ने सडकिाई प्राथर्मकतामा 
राखी ववर्भन्न सडकहरुको स्तरोन्नती तथा ममित सधुार गरर सडकको 
गणुस्तररयता अर्भबृवद्ध गने । 

• मानव संसाधन ववकास (ल्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी, सरसफाइ र पोर्ण) 
मा जोड दिने। 

• कृवर् सेवा, पशसेुवा, पयिटन, वन तथा वातावरण क्षेरको ववकास, ववस्तार 
र संरक्षणमा जोडदिने। 

• िल्क्षत वगि र समिुायको उत्थानका िार्ग सामाल्जक सरुक्षा र 
सशल्क्तकरणका कायिक्रमहरु संचािन गने। 

• साविजर्नक सेवा प्रवाहिाई गणुस्तरीय, पारिशी र सविसिुभ बनाई 
नागररकको पहुँचमा अर्भववृद्धगने। 

१०. बजेट तजुिमाका आधारहरु 

उल्िेल्खत उदे्दश्य पररपतुी गनि बजेट तजुिमा गिाि र्नम्न आधारहरु र्िइएको 
छु । 

• संघीय सरकारको आवर्धक योजना, िक्ष्य, उिेश्य एवं प्राथर्मकता र 
रणनीर्तहरु 

• प्रिेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्ीय योजना नीर्त तथा कायिक्रम 

• दिगो ववकासका िक्ष्यहरु 

• स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन 

• ववर्यगत सर्मर्तको र्सफाररस 

• वडा सर्मर्तको प्राथर्मकताका कायिक्रमहरु 

• कायिपार्िकािे आवश्यक िानेका र जनसहभार्गता जटु्ने आयोजनाहरु 



• ववपन्न पररवारको आयआजिनको योजनाहरु 

• क्रमागत ववकास योजनाहरु 

श्रद्धये सभाध्यक्ष 

एवं सिस्य ज्यूहरु, 

 

अब म,  आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ को बजेटका कायिक्रम तथा र्बर्नयोजन 
प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्छु। 

 

 

१. स्वास््य 

स्वास््य मानवको सबैभन्िा संवेिनल्शि क्षेर हो ।ववश्वव्यापी रुपमा फैर्िएको 
कोर्भड १९ को महामारीका कारण गल्छी गाउँपार्िका समेत अछुतो रहन 
सकेन तसथि कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, र्नयन्रण तथा उपचारिाई 
प्रभावकारी बनाउन, आइशोिेशन तथा कोर्भड अस्पताि संचािन तथा 
व्यवस्थापन गनि रु. ४० िाख सवहत  रु. २ करोड ४४ िाख ५० हजार 
बजेट र्बर्नयोजन गरेको छु । 

२. ल्शक्षा क्षरे 

सामिुावयक ववद्याियको भौर्तक संरचना शैल्क्षक गणुस्तर अर्भववृद्ध गरी 
गणुस्तरीय ल्शक्षा प्राप्त गने बािवार्िकाको अर्धकार संरक्षण गिै भौर्तक 
पूवािधार र्नमािण, अर्तररक्त वक्रयाकिाप संचािन, ववद्याियमा सूचना प्रववर्धको 
ववस्तार र प्रयोग, ल्शक्षक िरबन्िी नभएका वा कम भएका ववद्याियमा मा.वव. 



तथा र्न.मा.वव. ल्शक्षक व्यवस्थापनको िार्ग रु. ८० िाख सवहत ल्शक्षा 
क्षरेमा रु. २ करोड ६६ िाख ७० हजार बजेट ववर्नयोजन गरेको छु । 

 

३. कृवर्  

गल्छी गाउँपार्िका कृवर् क्षेरमा अग्रणी गाउँपार्िकाको रुपमा रहेको छ। 
धेरै कृर्कहरु कृृवर् पेशामा आत्मर्नभिर हिैु गइरहेका छन ्। गत आर्थिक 
वर्िमा झै यस वर्ि पर्न कृर्किाई कृवर् औजारमा आवश्यक सहयोग समेत 
गने गरी रु ६५ िाख बजेट ववर्नयोजन गरेको छु । 

४. पश ु

गल्छी गाउँपार्िकामा भृैृंसी तथा बाख्रा पािनको क्षेरमा प्रशस्त संभावना 
रहेको छ । ववगतमा संघ तथा प्रिेश सरकारसंगको साझेिारीमा भैसी प्रवद्धिन 
कायिक्रम सफितापूविक संचािन भयो । त्यस्तै हेफर नेपािसंगको 
साझेिारीमा कृवर् तथा ववशेर् गरी पशपुािनमा कायिक्रम संचािन भयो । 
यस आर्थिक वर्िमा पर्न सो साझेिारीिाई र्नरन्तरता दिन  
रु. १ करोड ७० िाख सवहत पश ुसेवा सम्बद्ध कायिक्रमको िार्ग रु. २ 
करोड ४ िाख बजेट ववर्नयोजन गरेको छु । 

 

५. उद्योग तथा सहकारी  

कृवर्मा रहेको अत्यार्धक र्नभिरतािाई कम गनि उद्यमशीिताको प्रवद्धिन गनि 
जरुरी रहेकोिे सीप ववकासको क्षेरमा गल्छी गाउँपार्िकािे महत्व दििै 
आएको छ । त्यस्तै सरकार, र्नजी क्षेर र सहकारी क्षेरको  वक्रयाशीितािे 



अथितन्रिाई मजवतु वनाउन सक्छ । यसथि उद्योग तथा सहकारी क्षेरको 
िार्ग रु. २१ िाख बजेट ववर्नयोजन गरेको छु । 

 

 

६. मवहिा, वािवार्िका तथा समाज कल्याण  

गल्छी गाउँपार्िकाको कुि जनसंख्याको आधा भन्िा बढी वहस्सा ओगटेका 
मवहिािाई गाउँपार्िकािे ववर्भन्न कानून, नीर्त तथा कायिक्रममा प्राथर्मकता 
दििै आइरहेको छ । स्तनपान कक्ष सवहतको नमनुा शौचािय र्नमािणको 
िार्ग रु. ३० िाख सवहत मवहिा, वािवार्िका तथा समाज कल्याणको 
क्षेरमा रु. ८० िाख ५३ हजार बजेट ववर्नयोजन गरेको छु ।  

७. नागररकको रोजगारी पाउने हकिाई सरु्नल्ित गनिको िार्ग आर्थिक वर्ि 
०७५/076 बाट प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम यस गाउँपार्िकामा पर्न 
संचािनमा रहेको छ । गल्छी गाउँपार्िकाका िार्ग यस वर्ि पर्न संघीय 
सरकारिे रु. १ करोड ४१ िाख बजेट ववर्नयोजन गरेको छ । प्रधानमन्री 
रोजगार कायिक्रममा खवटने श्रर्मकहरुिाई औजार िगायतका सामग्री 
व्यवस्थापनका िार्ग रु. १० िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 

८.नेपािको संववधान र स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४, िे स्थानीय 
स्तरमा स्थानीय सरकार रहने व्यवस्था सरु्नल्ित गरेको छ । सरकार पूणि 
हनुको िार्ग कायिपार्िका, व्यवस्थावपका र न्यायपार्िकािे आ-आफ्नो भरू्मका 
सही रुपमा सम्पािन गनुिपने हनु्छ । न्याय सम्पािन सम्वन्धी ववर्भन्न 
वक्रयाकिाप संचािन गनि रु. १४ िाख वजेट ववर्नयोजन गरेको छु ।  

९. ववपि, वन तथा वातावरणः 



गल्छी गाउँपार्िका ववपि जोल्खमका दृविकोणिे जोल्खमयकु्त गाउँपार्िकाको 
रुपमा रहेको छ । यहाृँ ववशेर्त बाढी पवहरो बाट बरे्र्न धन जनको क्षर्त 
हनेु गरेको छ । ववपि व्यवस्थापन कोर्क िार्ग रु ४० िाख सवहत वन 
वातावरण तथा ववपि व्यवस्थापनका िार्ग रु ८७ िाख बजेट ववर्नयोजन 
गरेको छु ।  

१०. गाउँपार्िकाका प्रत्येक वडाका मखु्य सडकहरु बाहिृै मवहना संचािन 
गनि प्रर्त वडा रु. ५० िाखको िरिे जम्मा रु. ४ करोड व्यवस्था गरेको 
छु। 

११. कािेपोि ववस्थापन गने नीर्त अनरुुप यस वर्ि रु. ७५ िाख को ल्स्टि 
पोि खररि गनि ववर्नयोजन गरेको छु ।  

१२. वडा नं. २,३,५,६ र ७ मा र्नमािणाधीन वडा कायाििय र्नमािण सम्पन्न 
गनि  रु. ३ करोड ९८ िाख ९५ हजार ७ सय ८३ ववर्नयोजन गरेको छु 
।  

१३. गाउँपार्िकाको वडा नं. ५ मा र्नमािणार्धन आयवेुि और्धाियको भवन 
र्नमािण सम्पन्न गनि रु. १ करोड ववर्नयोजन गरेको छु ।  

१४. वडा स्तरीय ववकास वक्रयाकिाप संचािन गनि वडा नं. १, २, ३, ४, 
६ र ७ को िार्ग रु. ८० िाखको िरिे र वडा नं. ५ र ८ का िार्ग रु. 
९० िाखका िरिे गरी जम्मा रु. ६ करोड ६० िाख ववर्नयोजन गरेको छु 
।  

१५. गाउँपार्िका तथा सबै वडाहरुमा सी.सी. वटभी जडान कायिका िार्ग रु 
१० िाख र्बर्नयोजन गरेको छु। 



१६. छाँगेश्वर वकररयापरुी भवन र्नमािणको िार्ग रु. ३५ िाख बजेट 
ववर्नयोजन गरेको छु ।  

१७. नेपाि सरकार संस्कृर्त पयिटन तथा नागररक उड्डयन मन्रािय र गल्छी 
गाउँपार्िकाको िागत साझेिारीमा रु. ५ करोडको िागतमा गाउँपार्िकाको 
वडा नं. ३ मा रहेको गपेु्तश्वर पयिटकीय स्थि र्नमािणको िार्ग वोिपर 
आव्हान भइसकेको छ । सो को िार्ग यस वर्ि रु. ७५ िाख वजेट 
ववर्नयोजन गरेको छु ।  

१८. गाउँको ववकास र्नमािणको र्सिर्सिामा सडक तथा खानेपानीको क्षेरमा 
िगानी गनुि अत्यन्त जरुरी िेल्खन्छ । सडक खानेपानी िगायत पूवािधार 
ववकासका िार्ग यथेस्थ बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।  

 

 
 

श्रद्धये सभाध्यक्ष 

एवं सिस्य ज्यूहरु, 

अब म, आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ को िागी प्रस्ताववत आय व्ययको 
अनमुान तथा बजेट कायिक्रम तथा ववर्नयोजन प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्छु। 

१. आ.व. २०७८।०७९ को प्रस्ताववत आय व्यय अनमुान 

१.१ आय अनमुान: 

आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ का िार्ग कुि रु. ८२ करोड ९१ िाख १५ 
हजार ४ सय ३३ र पृसैा ६५  आय अनमुान गरेको छु। जसमध्ये 
आन्तररक आय स्रोतबाट ३१ करोड ४६ िाख ४२ हजार १२ र पैसा ५ 



अनमुान गरेको छु। जनुरकम कुि बजेटको 37.९५ प्रर्तशत रहेको छ। 
संघीय सरकारको ववल्त्तय समानीकरण अनिुान, राजश्व वाँडफाड, सशति र 
ववशेर् गरर ४२ करोड ८७ िाख २३ हजार  रहेको छ। त्यस्तै प्रिेश 
सरकारको समानीकरण अनिुान, राजश्व वाँडफाड, सशति, समपरुक र ववशेर् 
गरर ७ करोड ९७ िाख ५० हजार ४ सय २१ र पैसा ६० रहेको छ र 
ल्जल्िा समन्वय सर्मर्तबाट रु. ६० िाख गरी जम्मा आय रु ८२ करोड 
९१ िाख १५ हजार ४ सय ३३ र पृसैा ६५  आय अनमुान गरेको छु। 

१.२ व्यय अनमुान: 

आगामी आ.व २०७७।०७८ का िार्ग कुि ८२ करोड ९१ िाख १५ 
हजार ४ सय ३३ र पृैसा ६५ व्यय अनमुान गरेको छु। संघीय सरकारको 
सशति र ववशेर् गरी रु २० करोड ५६ िाख रहेको छ । प्रिेश सरकार, 
ववशेर्, सशति र समपरुक तफि  रु. ४ करोड ९८ िाख ९९ हजार रहेको छ 
। थप समपरुक साझेिारी तफि  रु. ५० िाख रहेको छ । चाि ुखचि तफि  
रु. १२ करोड २५ िाख रहेको छ । िहत्तर बहत्तर प्रिेश तथा ल्जल्िा 
समन्वय सर्मर्तिाई वफताि रकम रु. ३ करोड ९५ िाख ३ हजार ४ सय 
९९ र पैसा ६० रहेको छ । ववर्यगत तफि  रु. १० करोड ६० िाख ७३ 
हजार रहेको छ । आन्तररक आय िेक्काको रकममा र्नशेधाज्ञा अवर्धको छुट 
वफताि तथा मूल्य अर्भववृद्ध कर रु. १ करोड ३४ िाख ७५ हजार ९ सय 
९९ र पैसा ८७ रहेको छ । वडा स्तरीय योजना तफि  रु. ६ करोड ६० 
िाख रहेको छ । गाउँपार्िका स्तरीय योजना र पूवािधार ववकास योजना 
समेत रु. २० करोड ५२ िाख ७२ हजार ४ सय ६६ र पैसा १८ रहेको 
छ । आ.व. ०७७/०७८ को योजना तथा कायिक्रमहरुको भकु्तानी दिन 
बाँकी  रु १ करोड ५७ िाख ९१ हजार ४ सय ६८ गरी जम्मा व्यय रु. 



८२ करोड ९१ िाख १५ हजार ४ सय ३३ र पृैसा ६५ व्यय अनमुान 
गरेको छु। 

 

श्रद्धये सभाध्यक्ष 

एवं सिस्य ज्यूहरु, 

अव म आ.व. २०७८।०७९ को कुि बजेटको पुजँीगत बजेट रु ३४ 
करोड ४८ िाख ४९ हजार २ सय ९० मारको र्बर्यगत क्षेरमाववर्नयोल्जत 
बजेटको संल्क्षप्त वववरण प्रस्ततु गनेअनमुर्त चाहन्छु। 

पूवािधार ववकास तफि  
रु.२७,९६,१२,४६६।१८ २७ करोड ९६ िाख १२ हजार 

४ सय ६६ र पैसा १८ 

३३.७२ प्रर्तशत 

 

आर्थिक ववकास तफि  

रु.४,१२,००,००० ४ करोड १२ िाख  

 
४.९७ प्रर्तशत 

 

सामाल्जक ववकास तफि  

रु.२३,५२,३२,००० २३ करोड ५२ िाख ३२ हजार २८.३७ प्रर्तशत 

वातावरण संरक्षण तथा ववपि व्यवस्थापन तफि  

रु.९५,००,००० ९५ िाख 

 
१.१५ प्रर्तशत 

 



सशुासन, संस्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाह 

रु.१४,२२,७५,९९९।87 १४ करोड २२ िाख ७५ हजार 
९ सय ९९ र पैसा ८७ 

१७.१६ प्रर्तशत 

वडा गत बजेट 

रु. ६,६०,००,००० ६ करोड ६० िाख ७.9७ प्रर्तशत 

भकु्तार्न दिन बाँकी  

रु. १,५७,९१,४६८ १करोड ५७ िाख ९१ हजार ४ 
सय ६८ 

१.९० प्रर्तशत 

प्रिेश तथा ल्जल्िा समन्वय सर्मर्त िहत्तर बहत्तर रकम वफताि 

३,९५,०३,४९९।६० ३ करोड ९५ िाख ३ हजार ४ 
सय ९९ र पैसा ६० 

4.76 प्रर्तशत 

 
श्रद्धये सभाध्यक्ष 

एवं सिस्य ज्यूहरु, 

 

१. उल्िेल्खत बजेट कायािन्वयनको िार्ग समग्र सहभार्गतात्मक पद्धतीबाट 
बस्ती गाउँ टोि हुँिै गाउँकायािपार्िकाबाट तय भएका अनसुलु्चमा उल्िेल्खत 
आयोजना तथा कायिक्रम र ववर्नयोल्जत बजेट मार्थ छिफि तथा स्वीकृतीको 
िार्ग अनरुोध गििछु । 



२. कोर्भड-१९ महामारीको प्रभाव र असरका कारणिे बजेटको स्रोतमा 
संकुचन भएको अवस्थामा प्रस्ततु बजेट तथा कायिक्रमहरुमा पर्न प्रभाव र 
असर पनि सक्ने अनमुान गरेको छु । 

३. प्रस्ताववत बजेट तजुिमा गिाि गाउँपार्िकाको आन्तररक आय, संघृीय 
सरकारबाट प्राप्त बजेट, प्रिेश सरकारबाट प्राप्त बजेट तथा प्राथर्मकताका 
क्षेर, गाउँ पार्िकाको प्राथर्मकताका क्षेरहरु, नागररकबाट आवश्यक 
िार्नएका योजनाहरु, नागररक समाज, गैर सरकारी संस्थाहरु िगायत सम्पणुि 
महानभुावहरु सबैको अमलु्य सझुाविाई उपिधध श्रोत साधनको र्समा र्भर 
रवह समेट्ने प्रयास गरेको छु। 

४. गाँउपार्िकाको स्रोत र क्षमता अनसुार ववर्भन्न सर्मर्त, उपसर्मर्तहरु र 
गाँउ कायिपार्िकामा व्यापक छिफि गरी बजेटिाई सन्तरु्ित र दिगो 
बनाउने प्रयास गररएको छ। थप योजनाहरुको संचािनको िार्ग प्रिेश 
सरकार र संघीय सरकारमा पहि गररने व्यहोरा समेत अनरुोध गनि चाहन्छु। 

५. अन्तमा, सबैको सकारात्मक, अथिपणुि र साझेिारी यकु्त सहयोगबाट मार 
बजेट कायािन्वयनमा सफिता प्राप्त हनेु कुरामा िईुमत हनु सक्िैन। तसथि 
प्रस्ततु बजेट कायािन्वयन, अनगुमन, मलु्यांकनमा आ-आफ्नो तफि बाट सहयोग 
पयुािउन सम्पणुि जनप्रर्तर्नर्धहरु,  कमिचारीहरु, बवुद्धल्जबीहरु, राजनैर्तक िि,  
सरकारी/गैर सरकारी संघ संस्थाहरु, उद्योगी व्यवसायीहरु, नागररक समाज, 
उपभोक्ता सर्मर्तहरु िगायत सरोकारवािा सम्पणुिबाट महत्वपणुि र साथिक 
सहयोग प्राप्त हनेु अपेक्षा गरेको छु । बजेट तथा कायिक्रम तजुिमामा सहयोग 
पयुाउनहुनेु सम्पणुि कायिपार्िका सिस्यज्यूहरु, ववर्यगत सर्मर्तका 
सिस्यज्यूहरु, गाउँसभाका सिस्यज्यूहरु एवं राष्ट्रसेवक कमिचारीहरु प्रर्त 



हादििक आभार व्यक्त गििछु । प्रस्ततु बजेट र अनसुलु्च-६ मा संिग्न 
आयोजना तथा कायिक्रमहरुिाई यस सम्मार्नत सभाबाटगहन छिफिका 
साथ पाररत गनुिहनेुछ भने्न अपेक्षा गरेको छु । 

धन्यबाि । 

 

उपाध्यक्ष राधा र्तमल्ल्सना (िार्मछाने) 

      संयोजक 

बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सर्मर्त 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्थानीय सरकार 

गल्छी गाउँपार्िका  

बैरेनी, धादिङ 

बागमती प्रिेश 

२०७८ 

फोन नं.: ०१०-४०३१५६/४०३१६०/४०३१९२ 

ईमेि: info@galchhimun.gov.np 

वेबसाइट: www.galchhimun.gov.np 

 


