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मिमि 2076 असार १० गिे पााँचौ गााँउसभािा उपाध्यक्ष श्री गोिा 
िरािलेु प्रस्ििु गर्ुभुएको आ.व. 2076/077 को वजेट बक्तव्य 
 

आदरणीय यस गररिािय गााँउ सभाका अध्यक्ष िहोदय एवं सभाकासदस्यज्यूहरु, 

 

1.यस कञ्चर् गााँउपामलकाको पााँचौ गााँउ सभािा गााँउपामलकाको आमथकु वर् ु
२०७6/७7 को आय र व्यायको अर्िुार् यस गररिािय गााँउसभािा प्रस्ििु गर् ु
पाउाँदा िलाई खशुी लागेको छ ।  

 

2. कञ्चर् गाउाँपामलकाको स्थापर्ा पश्चाि यस गररिािय गाउाँ सभािा िेस्रो पटक 
आय व्याय प्रस्ििु गरररहदााँ र्ेपालको ववमभन्न सियिा भएका गणिन्त्र िथा लोकिन्त्र 
प्रमिका आन्त्दोलर्िा साहदत्त प्रि गर्ुहुरु् े सम्पूण ुशहीदहरु प्रमि भावपूण ुश्रद्धान्त्जली 
अपणु गदुछु।  
 

3.रुपन्त्देही जजल्लािा रै् फरक पवहचार् र अजस्ित्व बर्ाउर् सफल यो कञ्चर् 
गााँउपामलका स्थामर्य िहको मर्वाुचर् पश्चाि भएका ववकास मर्िाुणका कािले सिग्र 
कञ्चर्को ववकासिा आि कञ्चर् बामस र्ागररकहरुको ववकास मर्िाुण प्रमिको 
संकल्पका कारण ववकास मर्िाुणको अग्र िोचाुिा रवह छुटै्ट पवहचार् बर्ाउर् सफल 
भएको सव ुववददतै्त छ। 

 

4.कञ्चर् गाउाँपामलकाको िखु्य सिस्याको रुपिा रहेको अव्यवजस्थि बसोबासलाई 
व्यवजस्थि बर्ाउर् र हक भोग गरे् जर्िाको हाििा सहज रुपिा जग्गा धमर् प्रिाण 
पूजाु पगुोस भमर् जग्गा खररद ववक्री प्रवक्रयालाई कार्मुर् िान्त्यिा ददईएको छ। 

 

5.स्थार्ीय सरकारको रुपिा स्थावपि यस कञ्चर् गााँउपामलकाको गररिािय पााँचौ गााँउ 
सभािा आगािी आमथकु वर् ु 2076/077 को बजेटका उदे्दश्यहरुलाई मर्म्र् 
अर्सुार प्रस्ििु गरेको छु।बजेटका उदे्दश्यहरु मर्म्र्अर्सुार रहेका छर्।् 

 

क) "आफ्र्ो गाउाँ आफै बर्ाउाँ", "रोजगार शृ्रजर्ा गरौ" 

ख) कृवर् भमुििा मसाँचाईको व्यावस्था गरी कृवर् उत्पादर्लाई ववृद्ध गरे्, 

ग) ववकास मर्िाुणिा जर् सहभामगिा पररचालर्, 
घ) साबजुमर्क जग्गा संरक्षण 
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ङ) कृवर् ुपेशालाई व्यवसावयकरण 

च) शैजक्षक सधुार र स्वास््य के्षरको सवलीकरण एवं स्िरीकरण गरे्, 
छ) स्वरोजगार एवं रोजगारी सजृर्ािा सहजीकरण गरे्, 
ज) न्त्यरु् ब्याज दरिा ऋण उपलब्धिा 
झ)  पारदजशिुा 
ञ) सरकार संगको पहुाँच 

ट) शैजक्षक के्षरिा व्यापक सधुार 
ठ) राजश्वको दायरा बवृद्ध 

ड) िवहला सशजक्तकरण। 
 

6.उपरोक्त उद्देश्य हामसल गर् ुर्ीमि िथा कायकु्रि िजुिुा गदाु देजख रै् ध्यार् पयुाइुएकएको 
छ । मर्म्र् पद्बिी अवलम्बर् गरी बजेट िथा कायकु्रिलाई जर्िखुी यथाथपुरक 
ददगो र प्रभावकारी बर्ाउर्े प्रयास गरेको छु। 

 

क)  आन्त्िररक स्रोि बाट प्रि हरु्े रकि  

ख) संजघय सरकारबाट प्रि हरु् ेववजत्तय सिाजन्त्यकरण अर्दुार्  

ग) संजघय सरकारबाट प्रि हरु् ेराजश्व बााँडफााँड  

घ) संजघय सरकारबाट प्रि हरु् ेसिपरुक अर्दुार् 

ङ) संजघय सरकारबाट प्रि हरु् ेववर्शे अर्दुार् 

च) संजघय सरकारबाट प्रि हरु् ेससि ुअर्दुार् 

छ)  प्रदेश सरकारबाट प्रि हरु् ेववजत्तय सिाजन्त्यकरण अर्दुार् 

ज) प्रदेश सरकारबाट प्रि हरु् ेराजश्व बााँडफााँड 

झ) प्रदेश सरकारबाट प्रि हरु् ेसिपरुक अर्दुार् 

ञ) प्रदेश सरकारबाट प्रि हरु् ेववर्शे अर्दुार् 

ट) प्रदेश सरकारबाट प्रि हरु् ेससि ुअर्दुार् 

ठ) जजल्ला सिन्त्वय समिमिबाट प्रि हरु्े बााँडफााँड रकि 

ड) अन्त्य स्रोिबाट प्रिहरु् ेरकि 

ढ) स्रोि अर्िुार् िथा बजेट मर्धाुरण समिमिबाट बजेट मर्धाुरण 

 
 
 

अध्यक्ष िहोदय, 
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7. आ.ब. 2076/077 को बजेट िथा कायकु्रि बर्ाउदा आय व्याय िफु मर्म्र् 
अर्सुारका कायबुाट प्रि भएका मर्णयु राय सझुाव र सल्लाहलाई आधारिार्ी बजेट 
िथा कायकु्रि पेश गरेको छु। 

क) टोल ववकास संस्थाहरुको भेलाहरुबाट योजर्ा संकलर् 

ख) आि र्ागररकको चासोको ववर्य 

ग) सरोकार वालाहरु संगको राय सझुाव िथा परािश ु

घ) बजेट िथा कायकु्रि िजुिुा समिमिको बैठक  

ङ) वडाबाट प्रथामिक्ता मर्धाुरण सवहि भएका योजर्ा मसफाररस 

च) राजरै्मिक दल संगको परािश ुिथा अन्त्िरवक्रया 
छ) ववर्यगि समिमिको मर्णयुहरु 

ज) उत्पादर् िूलक र मछटो प्रमिफल ददर्े, 
   
 

8.बजेट िथा कायकु्रििा आि जर्िाको चासो र सरोकारको ववर्यलाई संवोधर् गर् ुर 
प्रभावकारर रुपिा कायाुन्त्यर् गर् ु प्राथमिकिाका आधारहरुलाई मर्म्र्ार्सुार उल्लेख 
गरेको छु। 

क) रोजगारी शृ्रजर्ािा िहत्वपूण ुयोगदार् ददर् े 

ख) कृवर् ुिथा पश ुपालर् व्यवसायलाई सहज बर्ाउर्े 
ग) जर्िाको अपर्त्व ववकास हरु् े

घ) सबै वग ुमलङ्ग र जाि जामिको अपर्त्व ववकास हरु् े

ङ) िवहला ववकास 

च) वर् िथा वािावरण संरक्षण 

छ) कञ्चर् गाउाँपामलकाको र्ीमि िथा कायकु्रि 

ज) संजघय र प्रदेश सरकारको र्ीमि िथा कायकु्रि र बजेट, 

झ) र्ेपालको संववधार् 2072 

ञ) संघीय र प्रदेश सरकारले अंमगकार गरेको आवमधक योजर्ाले मलएका र्ीमि 
िथा प्राथमिकिाहरु, 

ट) संघीय र प्रदेश सरकारले अवलम्बर् गरेका आमथकु िथा ववत्तीय र्ीमिहरु, 
ठ) स्थार्ीय सरकार संचालर् ऐर् २०७४ िथा स्थार्ीय शासर् सञ्चालर् संबन्त्धी 

ऐर्, मर्देजशका िथा पररपरहरु  

ड) संजघय र प्रदेश सरकारका ववर्यगि एवं के्षरगि र्ीमिहरु, 
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 अध्यक्ष िहोदय, 
 

9. बजेट मर्िाुणिा देजखएका चरु्ौमिहरु 

क) संजघय िथा प्रदेश सरकारबाट प्रिहरु्े अर्दुार् िथा राजश्व बााँडफााँडको 
रकििा कमि 

ख) आन्त्िररक राजश्विा कमि 

ग) ववकास मर्िाुणिा अबरोध 

घ) किचुारी अभाव 

ङ) जर्िाको आकंक्षािा मिब्र बवृद्ध 

च) संघ प्रदेश र स्थामर्य ववचिा सिन्त्वयिा अभाव 

छ) स्थार्ीय स्रोि साधर्को उजचि पररचालर् गर् ुर्सक्र् ु 

ज) सबै प्रकारका भेदभाव र छुवाछुि अन्त्त्य गरी सािाजजक न्त्याय र सिार्िािा 
आधाररि सिाजको स्थापर्ा गर्ु ु। 

झ) स्थार्ीय सरकारका अमधकार र कायहुरु मसमिि साधर् स्रोि र बढ्दो 
जर्आकङ्क्क्षा । 

ञ) र्ीजज िथा सहकारी के्षरसंगको सहकायिुा आमथकु ववकासका वक्रयाकलाप 
द्रिु गमििा अगामड बढाई स्वामधर् र आत्िमर्भरु अथिुन्त्र मर्िाुणिा 
योगदार्गरे् काय ु। 

ट) मछिेवक स्थार्ीय िहसंग असल सम्बन्त्ध र साझेदारी कायि गदै सेवाप्रवाह र 
ववकास मर्िाुणिा प्रमिस्पधाुत्िक रुपिा अगामड बढ्र् र्सक्र् ु। 

ठ) बढ्दै गईरहेको बेरोजगारी सिस्या सिाधार्का लागी यस गाउाँपामलका मभर 
उद्यिजशलिा प्रबधरु् िथा स्वरोजारका कायकु्रिहरु संचालर्द्धारा 
आत्िमर्भरुिा ववकास गर् ुप्रदेस िथा संजघय सरकारसंग सिन्त्वयको अभाव। 

ड) यस गाउपामलका मभरका अमधकासं जर्िाको पेशा कृवर् भएको हदुा यस 
क्षेरलाइएक व्यवसावयक प्रमिस्प्रमध ु र आत्िमर्भरु बर्ाउर् आवश्यक पहल र 
सहयोगको खााँचो । 

ढ) संववधार्ले स्थार्ीय सरकारलाई िोवकददएको के्षरामधकार र साधर्स्रोिको 
दायरामभर रवह लोकिन्त्रलाई स्थार्ीय स्िरदेजख रै् संस्थागि ववकास गरे् 
िागिुा थपु्र ैजवटलिाहरु देजखर्।ु 

 अध्यक्ष िहोदय, 
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10. अब ि चाल ुआमथकु बर्कुो संशोमधि आय र व्ययको वववरण प्रस्ििु गर् ुचाहन्त्छु। 

चाल ुआमथकु वर्िुा आन्त्िररक राजस्व जेष्ठ िसान्त्ि सम्िको यथाथ ुरु. 91 लाख 5 
हजार 2 सय 35रुपैया भएको छ।आ.ब. 2075/076 को अर्िुार्िा आन्त्िररक 
राजश्व बापि 1 करोड 50 लाख अर्िुार् गररएको िा अर्िुार् गररए जमि राजश्व 
उठर्े सम्भावर्ा न्त्यरु् देखीन्त्छ। यसैगरर गि आ.ब को संजचि अल्या 1 करोड 50 
लाख अर्िुार् गररएकोिा उक्त रकि बढ्र् गई अल्या बचि रु 1 करोड 79 लाख 
73 हजार 5 सय 93 रुपैया अल्या भएको छ। त्यसैगरी अन्त्िर सरकारी ववजत्तय 
हस्िान्त्िरण अन्त्िगिु संजघय सरकारबाट प्राि ववजत्तय सिार्ीकरण अर्दुार् रु. 10 
करोड 45 लाख भएकोिा उक्त रकि सोवह अर्सुार खच ु जशर्कुिा खच ुभई जेष्ठ 
िसान्त्ि सम्ि 6 करोड 35 लाख खच ु भैसकेको छ। ।संजघय सरकारबाट राजश्व 
बााँडफााँडबाट 6 करोड 38 लाख 93 हजार प्रि भएकोिा खच ु जशर्कुहरुिा 4 
करोड 8 लाख 57 हजार खच ुभई बावक रकि खचकुो प्रवक्रयािा रहेको छ। गि 
आ.ब को बजेट खच ुजशर्कुिा र्परेको संजघय सरकारबाट प्रि भएको ववर्शे अर्दुार् 
बापिको रकि रु 2 करोड 50 लाख सिेि लाई खच ु जशर्कुिा राजख काि अजघ 
बवढरहेको र उक्त जशर्कु बाट 50 लाख खच ुभई बावक प्रवक्रयािा रहेको छ।त्यसै 
गरर ससि ुअर्दुार् िफु संजघय सरकारले िोकेको जशर्कुहरुिा बजेट कि हरु्गई परु् 
थप भएको र्यााँ कायकु्रि आई प्रधार्िन्त्री रोजगार कायकु्रिबाट रु 23 लाख बजेट 
थप भएको छ। यसै गरर प्रदेश सरकारबाट प्रि भएको ववजत्तय सिामर्करण अर्दुार् 
43 लाख 32 हजार राजश्व बााँडफााँड 38 लाख 20 हजार र ससि ुअर्दुार् 96 
लाख िोवकएको जशर्कुिा खच ुभएको र आ.ब. को अन्त्त्य सम्ि खच ुहरु् ेअर्िुार् 
छ। त्यसै गरर के्षर ववकास कायकु्रिबाट प्रि भएको रु 89 लाख 68 हजार सिेि 
िोवकएको खच ु जशर्कुहरुिा खच ु हरु् े अर्िुार् गरर सिग्र स्रोिहरु िध्येबाट ससि ु
जशर्कुिा प्रि भएको रकि बाहेक आ.ब. को अन्त्त्यिा रु 1 करोड 50 लाख बचि 
हरु्े अर्िुार् गरेको छु।  यसरर सरसमि ुहेदाु आ.ब. 2075/076 को आय व्याय 
वववरणको अर्िुार् सन्त्िमुलि रुपिा रहेको छ। 
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आ.ब 2076/77 को लामग  अन्त्िर सरकारी ववजत्तय हस्िान्त्िरण अन्त्िगिु संजघय 
सरकारबाट प्राि ववजत्तय सिार्ीकरण अर्दुार् रु. 11 करोड 59 लाख, संजघय 
सरकारबाट राजश्व बााँडफााँडबाट 7 करोड 83 लाख, संजघय सरकार मबशेर् अर्दुार् 
अर्िुार् 3 करोड, संजघय सरकारबाट सिपरुक अर्दुार् अर्िुार् 1 करोड संजघय 
सरकारबाट सशि ुअर्दुार् रु.14 करोड 20 लाख, सािाजजक सरुक्षा भत्ता अर्दुार् 
रु. 8 करोड 50 लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राि ववजत्तय सिार्ीकरण अर्दुार् रु. 43 
लाख 53 हजार, प्रदेश सरकारबाट सशि ु अर्दुार् 80 लाख, प्रदेश सरकारबाट 
मबशेर् अर्दुार् 52 लाख, प्रदेश सरकारबाट राजश्व बााँडफााँड 51 लाख 38 हजार 
प्रदेश सरकारबाट सिपरुक अर्दुार् अर्िुार् 2 करोड र अन्त्य अर्दुार् जजल्ला 
सिन्त्वय समिमि िौज्दाि कोर्बाट योगदार् िथा सिार्पुामिक र प्राथमिकिाका 
आधारिा प्राि रकि 2 करोड 59 लाख र अन्त्य अर्दुार् िालपोि बााँडफााँड बाट 
35 लाख रहेको छ।त्यस्िै आन्त्िररक राजश्व बाट 1 करोड 50 लाख र अल्या 
िौजदािबाट रु 1 करोड 50 लाख त्यसैगरी रु.2 करोड बराबरको जर्सहभामगिा 
सवहि जम्िा आम्दार्ी रु. 58 करोड 32 लाख 91 हजार रुपैयााँ रहर् ेअर्िुार्  
छ। 

 

िामथ उल्लेजखि आम्दार्ी िध्ये खच ु िफु चाल ु िफु रु. 8 करोड 55 लाख 
,सािाजजक सरुक्षा भत्ता वविरण िफु रु.8 करोड 50 लाख  सशि ुअर्दुार् िफु 14 
करोड 20 लाख रुपैयााँको अर्िुार् रहेको छ।त्यसै गरर पुाँजीगि िफु रु. 24 करोड 
27 लाख 91 हजार रुपैयााँ, जर्सहभामगिा िफु रु. 2 करोड र कुल अल्या रु. 1 
करोड 50 लाख हरु्े अर्िुार् पेश गरेको छु ।यस बिोजजिको ववत्तीय पररचालर्बाट 
आमथकु के्षर अन्त्िगिु कृवर्, पशपुालर्, पयटुर् प्रवदुर् लगायिका ववर्य सािाजजक 
क्षेर अन्त्िरगिु जशक्षा, स्वास््य, खार्ेपार्ी, सरसफाई, संस्कृमि प्रवदुर्, खेलकुद, लैवङ्गक 
सिार्िा, लजक्षि वगकुो सशजक्तकरण, सवलीकरण र िूल प्रवावहकरणका क्षेरिा 
ववमभन्न कायकु्रिहरु सञ्चालर् भई उपलब्धी प्राि हरु् ेआस गरेको छु। 

 

   िामथ उल्लेजखि क्षरेिा भएका ववकास वक्रयाकलापहरुबाट सिदुायिा सकरात्िक 
प्रभाव देजखसकेको छ भर् े केही ववकासका आधारहरु खडा भएका छर् ् मिर्बाट 
ववस्िारै उपलब्धीहरु प्राि हरु्ेछर्। पूवाुधार के्षर अन्त्िगिु सडक मर्िाुण, मसंचाई 
सवुवधा, सिदुावयक भवर्हरु मर्िाुण भएका छर् ्। 
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  ववमभन्न के्षरका गैरसरकारी संघ–संस्थाहरु संगको सहकाय ुर सिन्त्वयिाफुि र्ागररक 
स्िरिा चेिर्ा अमभववृद्ध, आयआजरु् र जीववकोपाजरु्िा टेवा प ु«¥Øउर्े कायहुरु भएका 
छर् ्। यस अवसरिा सबै वग ुके्षर िहबाट र्ागररक वहिका मर्मित्त भएका प्रयासहरु 
र सम्पाददि वक्रयाकलापबाट प्राि उपलब्धीका मर्मित्त हाददुक धन्त्यवाद ददर् चाहन्त्छु 
। कायसुम्पादर्का क्रििा देजखएका सिस्या, बाधा–व्यावधार्, किी–किजोरीलाई 
आत्िसाथ गदै आगािी ददर्िा कायकु्रि कायाुन्त्वयर् प्रयासिा पमर् मर्रन्त्िर सहयोग र 
सदभावको अपेक्षा राखेको छु । 

 

सभाध्यक्ष िहोदय, 
11. अब ि के्षरगि कायकु्रि िथा ववमर्योजर् प्रस्ििु गर् ुचाहन्त्छु । 
 

   क) करको आधार र दायरा बढाउर्े, कर जशक्षा अमभयार् संचालर् गरर लाग ुगर् ु
आ.ब. 2076/077 को कायकु्रि संचालर् गरे् प्रस्िाव गरेको छु । 

 

  ख) आमथकु ववकास अन्त्िगिु सशि ुअर्दुार्को रुपिा संजघय सरकाबाट प्राि  कृवर् 
िथा पशपुालर्को के्षरिा रु. 16 लाख 45 हजार र स्वस््य िफु 1 करोड 51 
लाख 70 हजार, यूवा िफु 1 लाख, र्ववकरजणय उजाु िफु 30 लाख, प्रधार्िन्त्री 
रोजगार िफु 16 लाख 89 हजार  जशक्षा िफु 11 करोड 87 लाख 7 हजार  
गरी जम्िा रु. 14 करोड 20 लाख त्यसै गरर सािाजजक सरुक्षाको 8 करोड 50 
लाख अर्िुार् गरेको छु। 

 

   ग) गााँउपामलकाबाट आमथकु बर् ु 2076/077 को बजेटिा मर्म्र्ार्सुारको 
जशर्कुहरु िध्ये भवर् मर्िाुण िफु  गाउाँपामलका भवर्  वडा कायाुलय भवर् 3 वटा 
पसु्िकालय भवर् सािदुावयक भवर् लगाएिका भवर् मर्िाुणका लामग रु 8 करोड 
84 लाख ववमर्योजर् गरेको छु।त्यसै गरर मर्मििु भवर् सधुार सावजुमर्क भवर् 
ििि ुववद्यालयहरु ििि ुिठ िजन्त्दर मडयाहार लगाएिका संरचर्ाहरु ििि ुसधुारको 
लामग 1 करोड 44 लाख 75 हजार ववमर्योजर् गरेको छु। 

 

   घ) पश ु कृवर् ु मसचाईको के्षरिा सहज रुपिा सेवा प्रि होस भमर्  मसचाईको लामग 
िेमसर्रर औजार खररदिा रु 43 लाख 50 हजार ववमर्योजर् गरेको छु। 
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   ङ) पश ुिथा कृवर्कुो के्षरिा व्यावसावयक रुपिा लागेका र लाग्र् इएकछुक व्यजक्त फि 
सहकारी संस्थाहरुलाई योगदार्िा आधाररि कायकु्रि संचालर् गरर व्यावसाय प्रबन्त्धर् 
गर् ुरु 59 लाख 15 हजार  बजेट ववमर्योजर् गरेको छु। 

 

   च) पूवाुधार ववकासलाई उच्च प्राथमिकिा ददई पूवाुधार ववकास अन्त्िगिु स्थार्ीय 
सडक िथा पलु कायकु्रििा यारहुरुको चाप बवढ भएका र बाक्लो बजस्ि भएका 
सडकहरुिा जर्सहभामगिालाई सिेि सिावेश गरी 70/20 कालोपरे योजर्ाको 
लामग रु. 5 करोड 16 लाख 21 हजार रकि ववमर्योजर् गरेको छु। चाल ु
अवस्थाका सडकहरु बाहै्र िवहर्ा यािायाि सेवा संचालर् सहजिाका लागी कल्भटु 
मर्िाुण गर् ुरु 18 लाख बजेट ववमर्योजर् गरेको छु। अत्यन्त्िै चाप भएका र बाहै्र 
िवहर्ा संचालर् हरु्े सडकहरु मर्िाुण गर् ुरु 69 लाख 50 हजार ववमर्योजर् गरेको 
छु।गाउाँपामलकाको अमधकासं के्षरिा चार वर् ु मभर मसचाई सवुवधा पयुाुउर् भमुिगि 
मसाँचाई र सिह मसाँचाई अन्त्िगिु भमुिगि मसाँचाई स्यालो ट्यवेुलको लागी  रु. 64 
लाख 50 हजार ववमर्योजर् गरेको छु। 

 

   छ) ग्रामिण ववधमुिकरणलाई व्यावजस्थि गर् ु ववधिु संरचर्ा मर्िाुण िफु रु 8 लाख 
ववमर्योजर् गरेको छु। त्यसै गरर कञ्चर् िथा कोठी खोलािा िटबन्त्ध िथा बााँध 
मर्िाुण र अन्त्य िटबन्त्ध िफु रु 12 लाख 50 हजार ववमर्योजर् गरेको छु। त्यसै 
गरर खार्ेपार्ी संरचर्ा मर्िाुण िफु रु 8 लाख 30 हजार ववमर्योजर् गरेको छु। 
बर् िथा बािावरण संरक्षण िफु रु 19 लाख बजेट ववमर्योजर् गरेको छु। 

 

अध्यक्ष िहोदय, 
   ज) िामथ उल्लेजखि जशर्कुहरुिा र्परेका र ववववध कारणले योजर्ािा सिावेश हरु् 

र्सकेका सावजुमर्क िहत्वका के्षरहरुको संरक्षण संम्बधरु् िथा प्रबधरु्को लामग रु 
35 लाख रकि ववमर्योजर् गरेको छु। त्यसै गरर ववमभन्न सडक पलु कल्भट 
खेलकुद संरचर्ा मर्िाुण ववमभन्न सडकहरु ििि ुसंभार लगाएिको कायहुरु व्यवजस्थि 
रुपिा संचालर् गर्कुो लामग रु 63 लाख रकि ववमर्योजर् गरेको छु। त्यसै गरर 
ववमभन्न सडकहरु कञ्चर् ररङ्गरोड वडा कायाुलय भवर् कञ्चर् कररडोर लगाएिका 
संरचर्ाहरुको अर्सुन्त्धार् सभेक्षण लगायिका कायहुरु(DPR) को लामग रु 26 लाख 
रकि ववमर्योजर् गरेको छु। 
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   झ) आकजमिक रुपिा सजृर्ाहरु् े भौमिक मर्िाुण िथा ििि ु संभार िथा सो संग 
सम्बजन्त्धि प्राकृमिकरुपिा सजृजि सिस्याहरु सिाधार् गर् ु सहज होस िथा संजघय 
सरकार िथा प्रदेश सरकारबाट लागि सहभामगिाका आधारिा संचालर् हरु्े योजर्ा 
िथा पररयोजर्ाहरुको लामग सिेि गरर रु 3 करोड 29 लाख 50 हजार रकि 
ववमर्योजर् गरेको छु। 

 

ण) बदमलदो ववश्विापिार्लाई सिेि िध्यर्जर गरी प्राकृमिक सम्पदा, मसिसार 
के्षर, िाल िलैया, पोखरी, वर् लगायिका संरक्षणको लागी संजघय सरकारर 
प्रदेश सरकारले संवोधर् गरी सकेको अवस्थािा सो कायलुाई अझ थप 
प्रभावकारी रुपिा अगाडी बढाउर् प्रयाि  रकि व्यवस्था गरेको 
छु।फोहोरिैला िथा ढल व्यवस्थापर् अन्त्िगिु टोल मबकास संस्थाहरुलाई 
पररचालर् गरी कुवहर्े र र्कुवहर् े फोहोरलाई छुट्टाछुटै्ट व्यवस्थापर् गरी 
छुट्याएर राख्न े व्यवस्थाको लागी आवश्यक सािामग्रको व्यवस्था गरीर्े र 
र्कुवहर् े फोहोर र सहरी के्षरिा मर्स्कर्े सबै वकमसिको फोहोरलाई 
व्यवजस्थि रुपिा ववसजरु् गरे् व्यवस्थाको लागी आवश्यक डजम्पङ साईडको 
पवहचार् गरी ववसजरु्को लागी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरको 
छु।सािदुावयक वर् मसिसार के्षर लगायिको संवधरु् गरी पयटुकहरुलाई 
आकवर्िु गर् ुसंजघय िथा प्रदेश सरकारसंगको सहभामगिािा ववमभन्न कायकु्रि 
संचालर् गर् ु आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।कोठी िथा कञ्चर् 
लगायिका र्दी िथा खोलाहरुले प्रत्येक वर् ुगरे् कटार् मर्यन्त्रणको लागी 
संजघय िथा प्रदेश सरकारसंग सिन्त्वय गरी कटार् मर्यन्त्रण गर्कुो लागी 
गाउपामलका बाट सिेि थप बजेटको व्यवस्था गरेको छु।दैवी प्रकोप बावढ 
हावा हरुी आगलागी चटट्याङ लगायिका प्रकोपबाट वपमडिलाई राहि 
उपलब्ध गराउर् बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

ि) गााँउपामलकाको सेवालाई चसु्ि दरुुस्ि बर्ाउर् सचुर्ा प्रववमधको प्रयोगबाट 
अर्गुिर् प्रणामललाई थप व्यवजस्थि गर् ुववद्यमुिय हाजजरी मस मस क्यािराको 
प्रयोगबाट किचुाररको कािको अर्गुिर् िलु्याङकर्का आधारिा प्रोत्साहर् र 
परुस्कारको व्यवस्था सशुासर् प्रवद्धर् ुगर् ुआवस्यक व्यवस्था गरेको छु। 

 
सभाध्यक्ष िहोदय, 
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12.संजघयिा कायाुन्त्वयर्को चरणिा गााँउपामलकाको पााँचौ गााँउसभािा प्रस्ििु भईरहेको 
आ.ब. 2076/077 को आय व्यायको अर्िुार् िस्यौदा ियारीका केवह मसिाहरु, 

रहेका मथए । यस्िा मसिाहरु कायाुन्त्वयर् चरणिा देखापरे् मर्जश्चि छ । बजेट 
िजुिुा र कायाुन्त्वयर् आफैिा चरु्ौमिपणु ुजजम्िेवारी हो । यस चरु्ौमिको सािर्ा गदै 
गन्त्िव्यिा पगु्रै् परे् बाध्यिा छ । यस्िो बाध्यात्िक अप्ठ्यारो अवस्था र चरु्ौमि 
सािर्ा गरे् उजाु र शजक्त जर्ििले प्रदार् गरेकोले गन्त्िव्यिा पगु्र्े ववश्वास मलएको  
छु । 

13. ववमभन्न सरकारी िथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरु, सिदुावयक वर् उपभोक्ता सिूहहरु, 

सहकारी संस्थाहरु लगायिका मर्कायहरु कायकु्रिहरुलाई पमर् यसै बजेटको अमभन्न 
अंग िार्ी सिन्त्वय गरी कायनु्त्वयर् गररर्छे । यसरी ववमभन्न स्रोिबाट हरु् ेआय र 
खचलुाई कारू्र्ी रुपिा बजेटका अमभन्न अङ्ग बर्ाउर् आवश्यक कारू्र्ी प्रवक्रया 
अपर्ाको छु । 

 
 
 

सभाध्यक्ष िहोदय, 
14. अव ि आमथकु वर् ु २०७6/०७7 को अर्िुामर्ि आय व्यय र स्रोि 
व्यावस्थापर्को अर्िुार् प्रस्ििु गर् ुचाहन्त्छु । प्रस्ििु बजेटको आयको ठूलो वहस्सा 
अन्त्िर सरकारी ववजत्तय हस्िान्त्िरण अन्त्िगिु संजघय सरकारबाट प्राि ववजत्तय 
सिार्ीकरण अर्दुार् रु. 11 करोड 59 लाख, संजघय सरकारबाट राजश्व 
बााँडफााँडबाट 7 करोड 83 लाख, संजघय सरकार मबशेर् अर्दुार् अर्िुार् 3 करोड, 
संजघय सरकारबाट सिपरुक अर्दुार् अर्िुार् 1 करोड संजघय सरकारबाट सशि ु
अर्दुार् रु.14 करोड 20 लाख, सािाजजक सरुक्षा भत्ता अर्दुार् रु. 8 करोड 50 
लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राि ववजत्तय सिार्ीकरण अर्दुार् रु. 43 लाख 53 हजार, 
प्रदेश सरकारबाट सशि ुअर्दुार् 80 लाख, प्रदेश सरकारबाट मबशेर् अर्दुार् 52 
लाख, प्रदेश सरकारबाट राजश्व बााँडफााँड 51 लाख 38 हजार प्रदेश सरकारबाट 
सिपरुक अर्दुार् अर्िुार् 2 करोड र अन्त्य अर्दुार् जजल्ला सिन्त्वय समिमि िौज्दाि 
कोर्बाट योगदार् िथा सिार्पुामिक र प्राथमिकिाका आधारिा प्राि रकि 2 करोड 
59 लाख र अन्त्य अर्दुार् िालपोि बााँडफााँड बाट 35 लाख रहेको छ।त्यस्िै 
आन्त्िररक राजश्व बाट 1 करोड 50 लाख र अल्या िौजदािबाट रु 1 करोड 50 
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लाख त्यसैगरी रु.2 करोड बराबरको जर्सहभामगिा सवहि जम्िा आम्दार्ी रु. 58 
करोड 32 लाख 91 हजार रुपैयााँ रहर् ेअर्िुार्  छ। 

  

15.व्यायिफु पूाँजीगि खचकुा मर्मित्त रु. 24 करोड 27 लाख 91 हजार, र 
जर्सहभामगिा /लागि सहभामगिा वाट आउर्े रु.2 करोड सिेि पजुीगि खचिुा 
सिावेस गरेको छु। चाल ुखचकुा लागी 8 करोड 55 लाख िध्ये कायकु्रि खच ु
िफु रु 88 लाख 25 हजार, िवहल ववकास बालबामलका अन्त्य लक्षीि र ववमभन्न 
आयिलुक िामलि र अन्त्य कायकु्रि िफु रु. 1 करोड 36 लाख 60 हजार, 
छारवमृि िफु रु 4 लाख 50 हजार, राहि उद्धार िथा परु्स्थाुपर्ा िफु रु 8 लाख 
50 हजार ववमर्योजर् गरेको छु । संजघय सरकारबाट प्राि सशि ु अर्दुार्को 
कायकु्रि खच ु 14 करोड 20 लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राि सशि ु अर्दुार्को 
कायकु्रि खच ुरु 80 लाख र सािाजजक सरुक्षा भत्ता वविरण िफु रु. 8 करोड 50 
लाख िोवकएको जशर्कुिा खच ुगरे् गरी सिावेश गरेको छु । 

 

  राजस्वको जशर्कुगि अर्िुार् वववरण, संजचि कोर्िा जम्िा हरु्गेरी ववमभन्न स्रोिबाट 
प्राि हरु् ेआय र व्ययको शीर्कुगि वववरणहरु अर्सूुचीिा उल्लेख गरेको छु । 
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सभाध्यक्ष िहोदय, 
यो बजेट मर्िाुणिा आदजणय गाउाँपामलका अध्यक्ष ज्यू वाट प्राि िागदुशरु् र 
सझुावका लामग कृिज्ञिा व्यक्त गदुछु।यसै गरी सम्पूण ुकायपुामलका सदस्य ज्यहुरु 
गाउाँसभाका सदस्य ज्यहुरु ववमभन्न ववर्यगि समिमिका सदस्यहरु र सबै राष्ट्रसेवक 
किचुारीहरु , ववमभन्न राजर्ीमिक दलका र्ेिाहरु, सिाजका प्रमिवष्ठि व्यजक्तहरु, 
मर्जी क्षेरका उद्यिी व्यवसायीहरु, संचार के्षर, सरुक्षा के्षर लगायि सिाजका सवै 
पक्षबाट प्राि सहयोगको स्रहार्ा गदै राय सझुाव सल्लाह उपलब्ध गराउर्े सम्पणु ु
िहार्भुावहरु प्रमि हाददुक कृिज्ञिा व्यक्त गर् ु चाहन्त्छु। यसरी रै् बजेट 
कायाुन्त्वयर्िा सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग प्राि हरु्े अपेक्षा गदै बजेट बक्तव्य यवह 
अन्त्त्य गदुछु।  

धन्त्यवाद। 
 


