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गल्छी गाउँपार्िका 
गाउँसभामा उपाध्यक्ष श्री भाइकाजज र्तवारी द्वारा प्रस्ततु 

आ.व. २०७९।०८० को बजेट बक्तव्य 

 

आिरणीय सभाध्यक्ष ज्यू, 

सभा सिस्य ज्यूहरु, 

 

१. नेपािको संववधानको धारा २३० बमोजजम गाउँपार्िकाको उपाध्यक्षको हैर्सयतिे यस 
गररमामय सभामा आगामी आर्थिक बर्ि २०७९।०८० को िार्ग बावर्िक आय र व्ययको 
वववरण प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्छु । 

२. संङ्घीय िोकताजन्िक गणतन्िात्मक शासन व्यवस्थाको प्रार्िको िार्ग आन्िोिनको कदिन 
पररजस्थर्तमा 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 घाइते योद्दा र 
बेपत्ता नागररकहरु प्रर्त उच्च सम्मान सवहत उहाँहरुको पररवारप्रर्त गवहरो समबेिना प्रकट 
गनि चहान्छु । 

३. नेपािको संववधानिे पररकल्पना गरेको संङ्घीय िोकताजन्िक गणतन्िात्मक शासन 
व्यवस्थाको माध्यमबाट उपिब्ध स्रोत र साधनिाइ अर्धकतम ढंगिे उपयोग गरी 
ववकास, सशुासन र समदृ्दी हार्सि गने गरर बजेट तजुिमा गरेको छु । 

४. र्ििेजशय व्यापाररक नगर: समदृ्द गल्छी शहर भन्ने मूि नारािाइ मतुिरुप दिन सामाजजक 
न्याय, समतामूिक ववकास, आर्थिक सामाजजक तथा सांस्कृर्तक रुपान्तरण सवहतको दिगो 
ववकासमा यस बजेटको कायािन्वयनिे टेवा पगु्ने ववश्वास र्िएको छु । सोवह अनरुुप बजेट 
तथा कायिक्रमिाइ प्राथर्मकता दिएको छु । 

श्रद्धये सभाध्यक्ष ज्यू 

एवं सिस्य ज्यूहरु, 

 

५. यो बजेट तजुिमा गिाि मूितः नेपािको संववधान, पन्रौं योजना, दिगो ववकासका िक्ष्य, 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन र गाउँपार्िकाको प्रथम आवर्धक ववकास योजनािाई 
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आधार बनाएको छु । बजेट तजुिमाको र्सिर्सिामा राजस्व परामशि सर्मर्त, ववर्भन्न 
ववर्यगत सर्मर्त, संघ संस्था, राजनीर्तक िि, नागररक समाज एवं ववद्वत वगि िगायत सबै 
वगिबाट प्राि सझुाविाई समेत ध्यान दिएको छु । 

६. उपिब्ध सीर्मत स्रोत साधनिे तथा असीर्मत माग र बढ्िो आकांक्षा एकैपटक सम्बोधन 
गनि नसकीने यथाथिता एकातर्ि  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 प्राि हनेु ववत्तीय समानीकरण अनिुान, शसति 
अनिुान, समपूरक अनिुान, ववशेर् अनिुान, राजश्व बांडर्ांड र गाउँपार्िकाको आन्तररक 
आम्िानी समेतको अनमुानमा स्थानीय स्रोत र साधनको पररचािन गरी सेवा,  उत्पािन र 
रोजगारी अर्भवृवद्ध गने योजना र कायिक्रममा केजन्ित गरी गाउँपार्िकाको समग्र 
ववकासिाई सन्तरु्ित बनाउने गरर बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गरेको छु ।  

 

श्रद्धये सभाध्यक्ष  ज्यू 

एवं सिस्य ज्यूहरु, 

अव म,  चाि ुआर्थिक वर्ि २०७८।७९ मा यस गाउँपार्िकाको सम्पादित महत्वपूणि 
योजना तथा कायिक्रमहरुको संजक्षि वववरण प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्छु ।  

 
७. चाि ुआ.व. २०७८।७९ मा प्राि मखु्य उपिजब्धहरुः 
• चािू आ ब मा रु ६ करोड भकु्तानी समेत भइ १५ शैयाको बैरेनी अस्पतािको 

र्नमािणकायि र्तब्रताका साथ भइरहेको छ । आयबेुदिक अस्पताि पाल्चोकको भवन र्नमािण 
कायि सम्पन्न भइ अस्पताि समेत संचािन भइसकेको छ । 

• वडा नं ७ र ५ को भवन र्नमािण कायि सम्पन्न भएको छ । वडा नं २ को भवन र्नमािण 
कायि भइरहेको छ भने वडा नं १ को वडा कायािियको िार्ग भवनको प्रबर्िकरणको 
कायि भइरहेको छ । 

• एक वडा एक बाटो योजनाको िार्ग ४ करोड ववर्नयोजन भइ सडक स्तरोन्नर्तका कायि 
सम्पन्न भएको छ । कररब १ करोड िागतमा आिमखोिा आमडाँडा सडक स्तरोन्नती 
गरीएको छ ।जघर्मरे थुम्का सडकको स्तरोन्नतीको काम सम्पन्न भएको छ । 
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• स्वास््य सेवा तर्ि  १६ स्थानमा गाउँघर जलिर्नक, १४ स्थानमा खोप जलिर्नक ववस्तार 
भएको छ । 

 
• बैरेनी अस्पतािमा X-ray सवहत DR machine जडान गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । वडा 

नं ५ र ८ मा आखा जशर्बर संचािन गरी ४०० जनािाइ र्नशलु्क चेकजाँच तथा २० 
जनािाइ र्नशलु्क मोर्तर्बन्िकुो अपरेशन कायि गररएको छ । 

 
• शनुौिो १००० दिन कायिक्रमको िार्ग ५०० जना गभिवती मवहिािाइ पोर्णयकु्त 

वपिोको प्याकेट ववतरण भइरहेको छ । 

 
• ८ वटै स्वास््य संस्थाबाट कोर्भड १९ र्बरुद्धको खोप िगाउने व्यवस्था र्मिाइ 

गाउँपार्िकाभररमा कुि जनसंख्याको कररब ७८ प्रर्तशतिाइ कोर्भड खोप िगाइसवकएको 
छ । 

 

 

• न्यावयक सर्मर्त तर्ि  २५ वटा उजरुी िताि भएकोमा १६ वटा र्मिापि भएको, ९ 
वटाछिर्ि रहेको छ।प्रत्येक वडाबाट ३।३ जनाको िरिेजम्मा २४ जनािाई 
मेिर्मिापकतािको तार्िम सम्पन्न भएको छ । 

• कृवर् सेवा तर्ि  गाउँपार्िका भररबाट २०८ वटा नमनुा माटो संकिन पररक्षण र चनु 
ववतरण भएको १७५ वटा अनिुानमा हाते ट्रयालटर ववतरण गररएको छ ।१ वटा सेमी 
हाइटेक नसिरी स्थापना भएको छ भने मकै बािीको पकेट के्षि स्थापना भएको छ 
।साझेिारीमा कोल्डरुम तथा पोटेबि कोल्ड च्याम्बर र्नमािण भइरहेको छ । 

• पश ु सेवा तर्ि  १५६ वटा कुकुरिाइ रेर्बज भ्याजलसन दिइएको, बाख्रािाइ २०००० 
वपवपआर भ्याजलसन िगाइएको छ । साझेिारीमा २ वटा जचर्िङ्ग सेन्टरको स्थापनाको 
कायि भइरहेको छ । १६०० के.जी, जै घाँसको र्बउ ववतरण गररएको छ । 

• उधोग ववकास तर्ि  बजार के्षिमा हनेु र्ोहरमैिािाइ व्यवस्थापन गनि र्ोहरमैिा 
व्यवस्थापन तार्िम सम्पन्न भएको छ । मोबाइि ममित सम्बजन्ध तार्िम संचािन भइ 
तार्िम र्िएकािे सोही व्यवसाय संचािन गिै स्वरोजगार समेत भएका छन ्। 
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• प्रधानमन्िी रोजगार तर्ि  ३५ वटा योजना संचािनगरी १६८ जनािाइ रोजगारी प्रिान 
गररएको । 

 

• मवहिा बािबार्िका जेष्ठ नागररक तथा समाजकल्याण तर्ि  ६ मवहने मनोववमशि तार्िम दिने 
काम सम्पन्न गररएको छ ।गाउँपार्िकािाइ बािमैिी बनाउने कायिको शभुारम्भ भएको छ 
। 

 
 
 

श्रद्धये सभाध्यक्ष 

एवं सिस्य ज्यूहरु, 

८. अव म, गाउँपार्िकाको आगामी आर्थिक वर्ि २०७९।०८० को बजेटका उदे्दश्यहरु तथा 
प्राथर्मकताका के्षिहरु प्रस्ततु गने अनमुती चाहन्छु। 

 बजेटका उद्दशे्यहरु र्नम्नानसुार रहेका छन ्: 

• उपिब्ध स्रोतसाधन तथा अबसर र क्षमताको अर्धकतम पररचािन गरीी समदृ्द गल्छीको 
आधार तयार गनुि। 

• समाजबाि उन्मखु आत्मर्नभिर राविय अथितन्ि र्नमािणमा योगिान पयुािउन।ु 

• साविजर्नक खचिमा पारिजशिता, र्मतव्यवयता र उत्तरिावयत्व पािना गराउन ु। 

• आर्थिक अनशुासन तथा ववत्तीय सशुासन कायम गनुि । 

• भौर्तक, आर्थिक तथा सामाजजक पूवािधार ववकासमा जोड दिन ु। 

• उत्पािन, रोजगारी तथा आयमा ववृद्ध गनुि । 

• सामाजजक न्याय र समानता कायम गरर उन्नतशीि गाउँपार्िका बनाउन ु। 

९. आगामी आ.व. २०७९।०८० को बजेटको प्राथर्मकताका िेहाय बमोजजम रहेका छन ्। 

• र्सपयकु्त जनशजक्त र उधमजशिता ववकास तथा रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरको सृजना 
। 

• उत्पािनमूिक तथा र्छटो प्रर्तर्ि दिने योजना कायिक्रममा जोड दिने । 
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•  गाउँपार्िका केन्ि जोड्ने सडकिाई प्राथर्मकतामा राखी ववर्भन्न सडकहरुको स्तरोन्नती 
तथा ममित सधुार गरर सडकको गणुस्तर बवृद्ध गने । 

• जशक्षा, स्वास््य र खानेपानीमा सेवाको सविसिुभ पहुँचमा अर्भबवृद्ध र सेवाको गणुस्तरमा 
जोड दिने। 

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

• सामाजजक सरुक्षा र सशजक्तकरणका कायिक्रमहरु संचािन गने। 

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

१०. बजेट तजुिमाका आधारहरु 

उल्िेजखत उदे्दश्य पररपतुी गनि बजेट तजुिमा गिाि र्नम्न आधारहरु र्िइएको छ । 

• 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 

• गाउँपार्िकाको प्रथम आवर्धक ववकास योजना 
• ववर्यगत सर्मर्तको र्सर्ाररस 

• वडा सर्मर्तको प्राथर्मकताका कायिक्रमहरु 

• ववज्ञ समूहको परामशि तथा सझुाब 

• कायिपार्िकािे आवश्यक िानेका र जनसहभार्गता जटु्ने आयोजनाहरु 

• ववपन्न पररवारको आयआजिनको योजनाहरु 

• क्रमागत ववकास योजनाहरु 

श्रद्धये सभाध्यक्ष 

एवं सिस्य ज्यूहरु, 

 

११. अब म, क्षेिगत रुपमा आगामी आर्थिक बर्िको िार्ग प्रस्ताववत बजेटका कायिक्रम तथा 
र्बर्नयोजन प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्छु। 
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पूवािधार ववकास 

१२. गाउँपार्िका अन्तगितका र्नमािणार्धन पूबािधारका योजनािाइ र्नरन्तरता दिइ सम्पन्न गनिको 
िार्ग क्रमागत योजना तथा अर्नवायि िावयत्वको िागी रु ६ करोड ९५ िाख ववर्नयोजन गरेको 
छु । 

१३. गाउँपार्िका केन्ि िेखी वडा केन्िसम्म बाहिीै मवहना सडक संचािन गनिको िार्ग एक 
वडा एक बाटो योजनाको िार्ग रु ४ करोड ववर्नयोजन गरेको छु । 

१४ समपूरक योजनाहरुको िार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु । 

१५. सबैगाउँबस्तीमा एक घर एक धारा खानेपानी कायिक्रमिाई र्नरन्तरता दििै गाउँपार्िका 
स्तररय योजना अन्तगित खानेपानी योजनाहरु र ववधतु ् कािेपोि ववस्थापन तथा ग्रार्मण 
ववधजुत्तकरणको िार्ग रु. २ करोड ववर्नयोजन गरेको  

छु। 

१६. वडा स्तरीय योजनाको िार्ग वडा नं ५ र ८ को िार्ग रु ९० िाखका िरिे रु १ करोड 
८० िाख र अन्य ६ वटा वडाहरुको िार्ग रु ७० िाखका िरिे रु ४ करोड २० िाख गरर 
वडा स्तरीय योजनाको िार्ग कुि रु ६ करोड ववर्नयोजन गरेको छु । 

कृवर् तथा पशसु्वास््य  

१७.  मागमा आधाररत कृवर् यन्ि उपकरण ववतरण कायिक्रमको िागी १६ िाख रुपैया 
ववर्नयोजन गरेको छु । 

१८.  एक वडा एक उत्पािन कायिक्रमको िागी रु १० िाख रुपैया ववर्नयोजन गरेको छु । 

१९.  कृर्कहरुको प्रोत्साहनको िार्ग  अध्यक्ष उत्कृष्ट कृर्क परुस्कार कायिक्रमको िार्ग 
आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

२०.  व्यवसावयक यवुा िजक्षत कायिक्रमको िागी रु ८ िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 
२१. पशपंुक्षीका िार्ग और्र्ध खररि कायिक्रमका िार्ग रु १५ िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 
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२२.  पश ुस्वास््य जशववर कायिक्रम संचािनका िार्ग रु ४ िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 

२३.  महामारी रोग व्यवस्थापन तथा खोप खररि कायिक्रमको िार्ग रु ६ िाख ववर्नयोजन गरेको 
छु । 

२४.  वहउँिे तथा बखे घाँसको ववउ तथा बेनाि ववतरण कायिक्रम िार्ग रु ६ िाख ववर्नयोजन 
गरेको छु । 

 
 

उद्योग तथा सहकारी 

२५.  मागमा आधाररत व्यवसावयक र्सप र्बकास तार्िमको िार्ग रु १५ िाख रुपैया ववर्नयोजन 
गरेको छु । 

२६.   बजारको बस्त ु तथा सेवाको गणुस्तर र मापिण्डको पररपािनको िागी र्नयर्मत बजार 
अनगुमनको िार्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

२७.  मवहिा सहकारी संस्थाको समहु गिन तथा अनजुशक्षण कायिक्रमको िागी बजेटको व्यवस्था 
गरेको छु । 
 

जशक्षा, यवुा तथा खेिकुि: 

२८.   ववद्यािय कमिचारी थप अनिुानको िार्ग रु ४१ िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 

२९.  मा. वव तथा र्न. मा. वव. जशक्षक व्यवस्थापनको िागी रु २७ िाख ५० हजार ववर्नयोजन 
गरेको छु । 

३०.  बािववकास स.का.(परुानो) र नयाँ को िार्ग रु ४० िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 

३१.  बाि खेि तथा शैक्षजणक सामग्री खररि तथा ववतरण कायिक्रमको िार्ग रु ५ िाख 
ववर्नयोजन गरेको छु । 

३२.  अन्तर वडास्तरीय भर्िबि तथा रु्टबि प्रर्तयोर्गता संचािनको िागी रु ९ िाख 
ववर्नयोजन गरेको छु । 
 
 

स्वास््य  

३३.   सािावहक र्न:शलु्क आखँा जाँच सेवािाई र्नरन्तरता दििै रु १२ िाख ववर्नयोजन गरेको छु 
। 
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३४.   घरको सतु्केरी सनु्य गनि तथा अन्य र्न:शलु्क एम्बिेुन्स भाडा भकु्तानीको िार्ग रु १० 
िाख रुपैंया ववर्नयोजन गरेको छु । 

 

३५.   आकजस्मक रुपमा आउन सलने महामारी रोगको रोकथाम तथा र्नयन्िणको िार्ग रु १० 
िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 

 

३६.   और्धी, सजजिकि सामाग्री िगायत अन्य स्वास््य सामग्री खररिको िागी रु ३० िाख 
ववर्नयोजन गरेको छु । 

 

३७.  गभिवती तथा सतु्केरी िाइ दििै आएको  पोर्ण िाइ र्नरन्तरता दििै सो कायिक्रमको िार्ग 
रु १० िाख रुपैया ववर्नयोजन गरेको छु ।  

 

३८.  आयबेुि तर्ि को अर्त आवश्यक और्धी खररिको िार्ग रु १५ िाख ववर्नयोजन गरेको छु 
। 

३९.   पञ्चकमि सेवा सञ्चािनको िागी आवश्यक बजेटको व्यवस्था र्मिाएको छु । 

 
 
 
 

 

बन वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन 

४०.  ववपद् व्यवस्थापन कोर्को िार्ग रु ७५ िाख रुपैया ववर्नयोजन गरेको छु । 

४१.  र्ोहरमैिा व्यवस्थापनको िार्ग रु १२ िाख रुपैया ववर्नयोजन गरेको छु । 

४२.  बकृ्षारोपण तथा वन संरक्षण कायििाइ अर्भयानको रुपमा संचािन गनि आवश्यक बजेट 
ववर्नयोजन गरेको छु । 

 

मवहिा बािबार्िका तथा जेष्ठ नार्गरक 

४३.   अनाथ बािबार्िकाका िार्ग आर्थिक सहयता कायिक्रमको िागी रु ७ िाख ६८ हजार 
ववर्नयोजन गरेको छु । 
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४४.   ग बगिका अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुका िार्ग आर्थिक सहायता कायिक्रमको िार्ग रु ३ 
िाख ६० हजार ववर्नयोजन गरेको छु । 

 

४५.  बािमैिी स्थानीय शासन कायािन्वयन र्नरन्तरताको िार्ग रु ८० िाख ववर्नयोजन गरेको 
छु । 

 

४६.  जेष्ठ नागररक नमनुा व्यायामशािा तथा र्मिनकेन्िको िार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन 
गरेको छु । 

४७.   अपाङ्गता पनुस्थािपना कायिक्रमको िार्ग आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

 
 

साविजर्नक सेवा प्रवाह संस्थागत ववकास र सशुासन 

४८.  साविजर्नक सेवािाई जनमखुी, जवार्िेही, पारिशी, समावेशी तथा सहभागीतामूिक बनाउन 
सशुासनका आधारभतू तत्वहरुको पररचािन गनि, प्रववर्धमैिी बनाउन, क्षमता तथा सीप ववकास 
मार्ि त उत्तरिायी बनाउन संस्थागत ववकास तथा सशुासनको िार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन 
गरेको छु। 

४९.  जनप्रर्तर्नर्ध, कमिचारी तथा अन्य सरोकारवािाहरुिाई गाउँपार्िकाका ववद्यमान ऐन, नीर्त, 

कायिववर्ध, मापिण्ड तथा अन्य काननुका सम्बन्धी अर्भमजुखकरण कायिक्रम संचािन गररनेछ सो 
को िार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु । 

५०.  उत्कृष्ट कमिचारी, र्नमािण व्यवसायी तथा उपभोक्ता सर्मर्त िगायतिाइि परुस्कार ववतरण 
कायिक्रमको िार्ग रु २ िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 

५१.  कमिचारी तथा पिार्धकारीहरुिाइि क्षमता अर्भबृद्धी तथा वरृ्त ववकास सम्बजन्ध ववर्भन्न 
तार्िमहरुको िार्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

५२.  सबै वडामा  मेिर्मिाप केन्ि ब्यबस्थापन गिन तथा पररचािन कायिक्रमको िार्ग आवश्यक 
बजेट ववर्नयोजन गरेको छु । 

५३.  जेष्ठ नागररक भत्ता नर्िनेिाई सम्मान कायिक्रमको िार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको 
छु । 

५४.  ६० वर्ि परुा भएका एकि परुुर्िाई सामाजजक सरुक्षा भत्ता प्रिान कायिक्रमको िार्ग रु २ 
िाख ८० हजार ववर्नयोजन गरेको छु । 
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५५.  शैजक्षक बेरोजगार र बैिेजशक रोजगारको त्याङ्क संङ्किन कायिक्रमको िार्ग आवश्यक बजेट 
ववर्नयोजन गरेको छु । 

५६.  उद्योग बाजणज्यसंधको सहकायिमा र्नजज के्षिका व्यापारीहरुसंग अर्भमजुखकरण कायिक्रम 
संचािन गने व्यवस्था र्मिाएको छु । 

५७.  वडा कायािियहरुमा CCTV जडानको िार्ग रु १० िाख रुपैया ववर्नयोजन गरेको छु । 

५८.   वडा कायािियको सेवा प्रवाह थप व्यवजस्थत गनि बैकजल्पक ववद्यतु ब्याकअपको व्यवस्था 
गररनेछ सो को िार्ग आवश्यक रकम ववर्नयोजन गरेको छु । 
 
 
 

श्रद्धये सभाध्यक्ष 

एवं सिस्य ज्यूहरु, 

अब मैिे मार्थ प्रस्ततु गरेको के्षिगत नीर्त तथा कायिक्रमको िार्ग गरेको ववर्नयोजन र स्रोत 
व्यवस्थापनको अनमुान प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्छु । 

६१ आगामी आ.व. २०७९।०८० को प्रस्ताववत आय व्यय अनमुान 

६१.१ आय अनमुान: 

आगामी आर्थिक वर्ि २०७९।०८० का िार्ग कुि ८४ करोड ९२ िाख २७ हजार रुपैयाको 
आय अनमुान गरेको छु। जसमध्ये आन्तररक आय स्रोतबाट ११ करोड ३६ िाख ५६ हजार 
अनमुान गरेको छु। जनु रकम कुि बजेटको १३.३८ प्रर्तशत रहेको छ। संघीय सरकारको 
ववजत्तय समानीकरण अनिुान तर्ि  १५ करोड ५६ िाख, राजस्व बांडर्ांडबाट ९ करोड १८ 
िाख ५१ हजार, ववशेर् अनिुान तर्ि  १ करोड ५० िाख, समपूरक अनिुान तर्ि  ८० िाख,  

सशति अनिुान तर्ि  १८ करोड ५० िाख रहेको छ । त्यस्तै प्रिेश सरकारको ववजत्तय 
समानीकरण तर्ि  १ करोड ५३ िाख ८६ हजार, प्रिेश सरकारको राजस्व बांडर्ांडबाट १ 
करोड ९६ िाख ७६ हजार, प्रिेश समपूरक अनूिान तर्ि  ३ करोड,  प्रिेश सरकार शशति 
अनिुान १ करोड ९५ िाख ५८ हजार, प्रिेश ववशेर् अनिुान तर्ि  १ करोड ५० िाख, सडक 
बोडि नेपािबाट रु २५ िाख र चािू आर्थिक बर्िको मौज्िात १७ करोड ८० िाख अनमुान 
गरेको छु। 

६१.२ व्यय अनमुान: 
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आगामी आ.व २०७९।०८० का िार्ग कुि ८४ करोड ९२ िाख २७ हजार रुपैयाको 
व्ययअनमुान गरेको छु। जसमध्ये प्रशासर्नक खचि १३ करोड ५० िाख रुपैया रहेको छ। जनु 
रकमकूि बजेटको १६.२८ प्रर्तशत रहेको छ । शसति अनिुान बजेट (जशक्षा सेवा, स्वास््य 
सेवा, कृवर्शाखा, पश ु सेवा तर्ि काकमिचारीहरु तथा जशक्षकहरुको पाररश्रर्मक खचि र 
ववकासात्मकवक्रयाकिापहरु) तर्ि  २० करोड ४५ िाख ५८ हजार ववर्नयोजन गरेको छु। जनु 
रकम कुि बजेटको २४.६६ प्रर्तशत रहेको छ। ववशेर् र समपरुक योजना तथा कायिक्रमको 
िार्ग रु१२ करोड ८० िाख ववर्नयोजन गरेको छु । ववर्यगत योजना तथा कायिक्रमको िार्ग 
रु११ करोड ४४ िाख ३१ हजार ववर्नयोजन गरेको छु ।वडा स्तरीय योजना तथा कायिक्रमको 
िार्ग रु ६ करोड ववर्नयोजन गरेको छु ।गाउँपार्िका स्तररय योजना क्रमागत योजना तथा 
अर्नवायि िावयत्वको िार्ग रु १५ करोड ७७ िाख र्बर्नयोजन गरेको छु।  

 
 

श्रद्धये सभाध्यक्ष 

एवं सिस्य ज्यूहरु, 

 

६२. गत आ.ब २०७७।०७८ को यथाथि खचि, चािू आ.ब २०७८।०७९ को संशोर्धत 
अनमुान र आगामी आ.ब २०७९।०८० को अनमुार्नत आय र व्ययिाइ अनसूुचीमा समावेश 
गरेको छु ।   

६३ उल्िेजखत बजेट कायािन्वयनको िार्ग समग्र सहभार्गतात्मक पद्धतीबाट बस्ती गाउँ टोि हुँिै 
गाउँकायािपार्िकाबाट तय भएका अनसुजुचमा उल्िेजखत आयोजना तथा कायिक्रम र ववर्नयोजजत 
बजेट मार्थ छिर्ि तथा स्वीकृतीको िार्ग अनरुोध गििछु । 

। 

६४. प्रस्ताववत बजेट तजुिमा गिाि गाउँपार्िकाको आन्तररक आय, संजघय सरकारबाट प्राि बजेट, 
प्रिेश सरकारबाट प्राि बजेट, गाउँपार्िकाको प्रथम आवर्धक ववकास योजना तथा प्राथर्मकताका 
क्षेिहरु, नागररक समाज, गैर सरकारी संस्थाहरु िगायत सम्पणुि महानभुावहरु सबैको अमलु्य 
सझुाविाई उपिब्ध श्रोत साधनको र्समा र्भि रवह समेट्ने प्रयास गरेको छु। 
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६५. गाँउपार्िकाको स्रोत र क्षमता अनसुार ववर्भन्न सर्मर्त, उपसर्मर्तहरु र गाँउ कायिपार्िकामा 
व्यापक छिर्ि गरी बजेटिाईसन्तरु्ित र दिगो बनाउने प्रयास गररएको छ। गाउँपार्िकाकोस्रो 
त साधनिे समेट्न नसकेका िूिा योजनाहरु प्रिेश सरकार र केन्िीय सरकारको सहकायिमा 
संचािन गनि स्रोतको व्यवस्था गरेको छु। थप योजनाहरुको संचािनको िार्ग प्रिेश सरकार र 

संघीय सरकारमा पहि गररने व्यहोरा समेत अनरुोध गनि चाहन्छु। 

६६. अन्तमा, सबैको सकारात्मक प्रयास, अथिपणुि र साझेिारीयकु्त सहयोगबाट माि बजेट 
कायािन्वयनमा सर्िता प्राि हनेु कुरामा िईुमत हनु सलिैन। तसथि प्रस्ततु बजेट कायािन्वयन, 

अनगुमन, मलु्यांकनमा आ-आफ्नो तर्ि बाट सहयोग पयुािउन सम्पणुि जनप्रर्तर्नर्धहरु, बवुद्धजजबीहरु, 
राजनैर्तक िि, सरकारी, गैर सरकारी संघ संस्थाहरु, उद्योगी व्यवसायीहरु, नागररक समाज, 
उपभोक्ता सर्मर्तहरु िगायत सरोकारवािा सम्पणुिबाट महत्वपणुि र साथिक सहयोग प्राि हनेु 
अपेक्षा गरेको छु । बजेट तथा कायिक्रम तजुिमामा सहयोग पयुािउन ु हनेु सम्पणुि कायिपार्िका 
सिस्यज्यूहरु, ववर्यगत सर्मर्तका सिस्यज्यूहरु, गाउँसभाका सिस्यज्यूहरु एवं रािसेवक 

कमिचारीहरुप्रर्त हादििक आभार व्यक्त गििछु । प्रस्ततु बजेट र संिग्न आयोजना तथा 
कायिक्रमहरुिाई यस सम्मार्नत सभाबाट स्वीकृत हनेुछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु । धन्यबाि । 

 

                                       भाइकाजज र्तवारी     

संयोजक 

बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सर्मर्त 
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४ उद्योग २००० 

५ उद्योग (मेड्पा) ४५० 

जम्मा रकम 
१७९५० 

२. सामाजजक ववकास सर्मर्त 

क्र.सं. शाखा नाम रकम(बजेट रु. हजारमा) 

१ जशक्षा, यवुा तथा खेिकुि  २८००० 



17 
 

२ स्वास््य                   २७००० 

३ आयवेुि ५१०० 

४ मवहिा, बािबार्िका तथा जेष्ठ नागररक ११०९८ 

जम्मा रकम 
७११९८ 

३. पूवािधार ववकास सर्मर्त 

क्र.सं. शाखा नाम             रकम (बजेट रु. हजारमा) 

1 गाउँपार्िका स्तररय योजना १५७६९२.४८ 

२ वडा स्तरीय योजना ६०००० 

जम्मा रकम १९७६९२.४८ 

४. वन तथा वातावरण ववकास सर्मर्त 

क्र.सं. शाखा नाम रकम(बजेट रु. हजारमा) 

१ बन, वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन 
१०१०० 

जम्मा रकम 
१०१०० 

५. संस्थागत तथा सशुासन ववकास सर्मर्त 

क्र.सं. शाखा नाम रकम(बजेट रु. हजारमा) 

१ प्रशासन ५७०० 

२ न्यावयक १२०० 

३ राविय पररचय पि तथा पजञ्जकरण सेवा ईकाइ ११४३ 

४ रोजगार सेवा केन्ि ११४० 

५ राजश्व ७०० 

६ सूचना प्रववर्ध ५३०० 

जम्मा रकम 
१५१८३ 

६. प्रशासर्नक तथा चािू खचि िार्ग १३५००० 

७. सशति अनिुानका योजना तथा कायिक्रमका िार्ग २०४५५८ 
८. ववशेर् र समपूरक अनिुानका योजना तथा कायिक्रमका 
िार्ग १२८००० 

९. िहत्तर बहत्तरमा प्रिेशको वहस्सा तथा म ुअ कर भकु्तानी ४७०४५.५२ 
१०. सडक बोडि नेपािबाट प्राि अनिुानको योजनाको िार्ग २५०० 
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