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आदरणीय गाउँ सभा अध्यक्ष जू्य, 

सभाका  सदस्य जू्य हरु 

१. नेपालको संविधान २०७२ ले ब्यबस्था गरेको स्थावनय तह, वकस्पाङ गाउँपावलकाको बजेट तथा 

काययक्रम तजजयमा सवमवतको संयोजकको रुपमा यस सम्मावनत गाउँ सभा समक्ष आवथयक िर्य 

२०७८।०७९ को बजेट प्रस्तजत गनय पाउँदा आफज लाई गौरिान्वित महसजस गरेको छज  । 

२. यस अिसरमा रावरि यता, समाबेशी लोकतान्विक गणति, सामावजक न्याय र मानि अवधकारको 

पक्षमा वजिन उत्सगय गने ज्ञात अज्ञात सवहदहरु प्रवत हावदयक श्रद्दाञ्जली अपयण गदै ऐतीहावसक 

आन्दोलनका बेपत्ता, घाइते , राजवनवतक र नागररक अगजिा तथा योगदान गने सम्पजणय नागाररकहरु 

प्रवत सम्मान सवहत हावदयक आभार प्रकट गदयछज  । 

३. वबश्वब्यापी कोवभड १९ को महामारीका कारण ज्यान गजमाउने शोकाकज ल पररिार प्रवत हावदयक 

समबेदना प्रकट गदै स्वास्थ्य संस्था र होम आईसोलेसनमा रहेका संक्रवमतहरुको स्वास्थ्य लाभको 

कामना गदयछज  । स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गने विवभन्न संघ संस्था र व्यन्वित्वहरु प्रवत हावदयक 

धन्यिाद व्यि गदयछज  । 

४. यस्तो चजनौवतपणय समयमा गाउँपावलका संघीय सरकार र  प्रदेश सरकार सँग समिय र सहकायय  

गरी संकटको सामना गनय  वनरन्तर प्रयत्नशील रहेको छ ।  

५. नेपालको संवबधान २०७२ मा उले्लन्वित राज्यको वनदेशक वसद्वान्त, मौवलक हक, संवघय सरकार र 

प्रदेश सरकारको नीवत तथा काययक्रम, संघीय ऐन, कानजन र काययविवधहरुबाट वनदेवशत हँदै 

गाउँबासीको आकांक्षा सम्बोधन गनय गाउँ सभा बाट पाररत  नीवत तथा काययक्रम प्रभािकरी 

कायायियन गने गरी बजेट प्रस्तजत गरेको छज  । 

६. जनप्रवतवनवध, गाउँपावलका वबर्यगत सवमवत, राजनीवतक दलका नेतृत्व, वबकास साझेदार, वनवज 

के्षत्र, सामजदावयक संस्थाहरु, संचारकमी, नागररक समाज तथा बजवद्दजीिी, यजिा तथा वकसानहरु 

लगायतका के्षत्रको  औपचाररक तथा अनौपचाररक सल्लाह, सजझाि र परामशयहरुलाई समेटेर 

आवथयक िर्य २०७८।०७९  को बजेट तजजयमा गररएको छ । 

७. आगामी आवथयक बर्य २०७८।०७९ को बजेट देहायको उदे्दश्य प्रान्वि गनय केन्वित गररएको छ । 

समृद्द नेपाल र सुखी नेपालीको  रावरि य सोचलाई मजतयरुप वदन वकस्पाङ गाउँपावलकाको  

"विकासको लावग पुर्ााधार, समृद्द वकस्पाङको आधार" भने्न दृरीकोणलाई हावसल गनय बवलयो 

जगको आधार तय गनजय यस बजेटको मूल उदे्दश्य  रहेकोछ । 



 आवथयक पजनरुत्थान गरर  स्थावनय अथयतिमा परेको असर न्यजनीकरण, गररबी नू्यवनकरण र 

रोजगारी सृजना गने । 

 गाउँपावलकाको आधारभूत भौवतक पजबायधार वबकास गरर वबकासको आधार तय गने । 

 वबश्वब्यापी कोवभड १९ को महामारीको रोकथाम, वनयिण र सृवजत सकंट सामना गने । 

 गजणस्तरीय, प्रावबवधक र रोजगारमजलक वशक्षा प्रणालीको विकास गने । 

 समतामजलक वबकासमा कोवह पवन पछाडी नछज टजन भनी वसमान्तकृत समजदायलाई आवथयक 

समाबेवशकरण गने । 

 सजशासन र संस्थागत विकास गरर विकास र प्रशासन लाई प्रभािकारी बनाउने । 

 

८. हाल महामारीको संकटबाट उत्पन्न बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गनय यस बजेटले सामावजक 

विकास, आवथयक पजनरुत्थान र वबकासको लावग सडक, स्वास्थ्य, िानेपानी तथा सरसफाई, कृवर्, 

पशजपालन, लघज उद्यम, पययटन र रोजगारीमा  प्राथवमकता वदएको छ ।  

९. यस बजेटले कोवभड १९ को चजनौती सामना गने, आवथयक पजनारुत्थान, रोजगारीको अिसर सृजना 

गने, समृवद्वको लावग सजसाशन, सामवजक वबकास, भौवतक पजबायधार वबकास गने लक्ष्य पजरा गने 

अपेक्षा गरेको छज  । 

१०. बजेटले वमतव्ययी, क्रमागत योजनाहरुलाई सम्पन्न गने, गाउँपावलकाको मूख्य भौवतक पजिायधार 

सम्पन्न गने र विकास साझेदारहरु संग साझेदारी विकास गनय िास्तविक र कायायियन योग्य 

बनाईएको छ । 

११. यस बजेटले राजश्व सजधार योजना कायायियन गनय आिश्यक जोड वदएको  छ । ब्यबसावयक 

करको दायरालाई विस्तार गनय सबै प्रकारका ब्यबसायलाई अवभलेिीकरण गने र  कोवभड १९ ले 

प्रत्यक्ष असर परेका के्षत्र र वसमान्वन्तकृत लवक्षत समजदाय मवहला, दवलत र अपाङ्गहरुलाई कर 

छज टको प्रस्ताब गरेको छज  । 

१२. गत आवथयक िर्य २०७६ ।०७७ को आय र व्ययको  यथाथय वििरण , चालज आवथयक िर्य २०७७।०७८ 

को असार मसान्त सम्मको संसोवधत आयव्ययको  अनजमान र आगामी आवथयक िर्य ०७८।०७९ को 

अनजमावनत आयव्ययको वििरण अनजसूचीमा उले्लन्वित गरेको छज  । 

 

आदरणीय गाउँ सभा अध्यक्ष जू्य, 

सभाका  सदस्य जू्य हरु 
 



अब के्षत्रगत बावर्यक मजख्य काययक्रम तथा बजेट वबवनयोजन प्रस्तजत गनय चाहन्छज  । 

१३.  कोवभड १९ को सामना गनय आबश्यक पने  और्वध, स्वास्थ्य सजरक्षा सामग्री तथा जनचेतनामजलक 

काययक्रमहरुको लावग पयायि बजेटको ब्यबस्था वमलाएको छज  । आधारभूत स्वास्थ्य सेिा प्रबाह, 

जनशन्वि ब्यबस्थापन र स्वास्थ्य सेिा सजदृकीकरण समेतको लावग स्वास्थ्य तफय   कज ल  रु.  ६७ लाि 

२० हजार वबवनयोजन गरेको छज  । 

१४.  शजन्य दरबन्दी भएका वबद्यालयहरुमा वशक्षक ब्यबस्थापनको लावग गाउँपावलकाबाट अनजदानको 

व्यिस्था वमलाएको छज  । वशक्षकहरुको तावलम र क्षमता वबकासको लावग आबश्यक बजेट 

वबवनयोजन गरेको छज  । यो समेतको लावग वशक्षा तफय  रु ८० लाि २५ हजार वबवनयोजन गरेको छज  । 

१५.  एक घर एक धाराको नीवत कायायियन गरी सबैलाई स्वच्छ िानेपानीको ब्यबस्था गनय विकास 

साँझेदार संग साँझेदारीमा कायय गनय  आबश्यक बजेट ३१ लाि ६० हजार ब्यबस्था गरेको छज  ।  

१६.  कृवर् के्षत्रको विकास गरी स्वरोजगार सृजना गनय र कृवर् उपजको बजारीकरणको लावग आबश्यक 

ब्यबस्था वमलाएको छज  । प्रते्यक िडामा कृवर् सेिा केि संचालनको लावग जनशन्वि थप गने 

व्यिस्था वमलाएको छज  । समग्र कृवर् के्षत्रको वबकासको लावग रु ६१ लाि वबवनयोजन गरेको छज  । 

१७.  वसंचाई सजवबधा नपजगेका िेवत योग्य जवमनमा समजवचत वसंचाईको  प्रबन्धको लावग आिश्यक बजेट 

वबवनयोजन गरेको छज  ।  आबश्यकता अनजसार साँझेदारीमा समेत काययक्रम संचालन गने ब्यबस्था 

वमलाएको छज  । 

१८.  पशज सजते्करी भत्ताको काययक्रमलाई आगामी बर्यमा पवन वनरन्तरता वदएको छज  ।  नमजना गोठ सजधार, 

उन्नत पशज आहार ब्यबस्थापन, दजधमा विक्री अनजदान, जनशन्वि थप गरी पशज स्वास्थ्य सेिा लाई थप 

प्रभािकारी बनाउने ब्यबस्था वमलाएको छज   । उले्लन्वित समेतका काययक्रम संचालनका लावग पशज 

सेिा तफय  रु ७५ लाि वबवनयोजन गरेको छज  । 

१९. लघज उद्यमको विकास र प्रबद्वयन गरी स्वरोजगार सृजना गनय  रु. ६ लाि ५० हजार वबवनयोजन 

गरेको छज  । 

२०.  पययटन पूिायधार तफय  वकस्पाङ नौघडेरी एवककृत पययटन गजरुयोजना काययियन गनय  आबश्यक 

प्रबन्ध  वमलाएको छज  । 

२१.  पावलका के्षत्र वभत्रको मौवलक संसृ्कती झल्कने मेला, पिय, महोत्सि तथा ऐवतहावसक धावमयक 

स्थलहरुको संरक्षण र वबकासको लावग रु २५ लाि वबवनयोजन गरेको छज  । 



२२.  प्रते्यक िडा केि बाट पावलका केि सम्म जोड्ने सडक बरै् भरी यातायात संचालनको लावग 

ममयत संभार तथा पावलका के्षत्र वभत्रका अन्य सडकहरु स्तरोन्नवतका लावग रु. १ करोड १७ लाि 

विवनयोजनको ब्यबस्था वमलाएको छज  ।  

२३. झोलजंगे पजल तफय  नेपाल सरकारसँगको साँझेदारीमा ४ िटा झोलजङे्ग पजल वनमायणको कायय शजरुिात गनय 

आिश्यक रकम वबवनयोजन गरेको छज  । 

२४.  विपद जोन्विम नू्यनीकरणको लावग रोकथाम, वनयिण, उपचार राहत आवद काययका लावग विपद 

ब्यबस्थापन कोर्मा रु २० लाि वबवनयोजन गरेको छज  । 

२५.  मवहला, दवलत, अपांग र अवत वबपन्न समजदायलाई स्वरोजगारी सृजना, उद्यम विकास, 

सशन्विकरण गरी वबकासको मजलप्रबाहमा ल्याउन तथा जेष्ठ नागररक  र बालबावलका सम्बन्वन्ध 

काययक्रम संचालन गनय रु २५ लाि वबवनयोजन गरेको छज  ।  

२६. संस्थागत स्वमजल्यांकन, लैंवगक समानता तथा सामावजक समाबेशीकरण पररक्षण तथा विवत्तय 

सजशासन जोन्विम मजल्याङकन गनय आबश्यक रकम ब्यबस्था गरेको छज  । 

२७. सन्तजवलत वबकासको लावग के्षत्रगत सन्तजलन गनय िडागत रुपमा आिश्यक बजेट वबवनयोजन 

गररएको छ ।  

२८. यजिा तथा िेलकज द काययक्रम अन्तगयत रारि पवत रवनङ वशल्ड प्रवतयोवगता तथा अन्य िेलकज दका 

काययक्रमको विकास र यजिा पररचालनको लावग रु १८ लाि ब्यबस्था गरेको छज  । 

२९.  योजनाबद्द वबकासको लावग आिवधक गाउँ विकास योजना तयार गनय विकास साँझेदारसंग 

सहकायय गररनेछ  । यसको लावग रु ५ लाि व्यिस्था वमलाएको छज  । 

३०.  गाउँपावलकाको सूचना तथा अवभलेि ब्यबस्था गनय , संचार प्रवबवध मैत्री बनाउने र सूचना केि 

ब्यबस्थापनको लावग आबश्यक रकम वबवनयोजन गरेको छज  ।  

३१.  बन संरक्षण  र जवडबजटी वशक्षाको विकास र प्रबद्वयन समेतको लावग रु ५ लाि वबवनयोजन गरेको 

छज  ।  

३२. सहकारी के्षत्रको विकास र रोजगारी सृजना गने िालका काययक्रम साँझेदारीमा संचालनका लावग रु 

५ लाि वबवनयोजन गरेको छज  । 

 

 

 

 



आदरणीय गाउँ सभा अध्यक्ष जू्य, 

सभाका  सदस्य जू्य हरु 

 

३३. अब म वकस्पाङ गाउँपावलकाको आगामी आ.ि. २०७८।०७९ को नीवत तथा काययक्रम 

कायायियनका लावग आबश्यक पने कज ल बजेट वबवनयोजन र आम्दानीका स्रोत अनजमानको संवक्षि 

वििरण प्रस्तजत गनय चाहन्छज  । 

 आगामी आ.ि. २०७८।०७९ को नीवत तथा काययक्रम कायायियन गनय जम्मा रु 

४४,९३,०४,००० ।- (अके्षरुपी चौिावलस करोड वत्रयानबे्ब लाि चार हजार रुपैयाँ मात्र) िचय 

हने अनजमान गरेको छज  । कज ल वबवनयोजन मध्य संघ र प्रदेश तफय को सशतय काययक्रम बाहेक  

चालज तफय  रु ५७२००,०००।- (अके्षरुपी पाँच करोड बहत्तर लाि रुपैयाँ मात्र) र पजँजीगत 

तफय  रु २२,५३,००,००० (अके्षरुपी बाईस करोड वत्रपन्न लाि मात्र) रहेको छ ।  

 आगामी आ.ि. को व्यय अनजमानको वशर्यकगत िचय वििरण गाउँपावलकाको वबवनयोजन 

विधयेक २०७८ संगै पेश गरेको छज  ।  

 आगामी आ.ि. २०७८।०७९ का लावग अनजमान गररएको  बजेट वबवनयोजनको लावग 

देहायका वशर्यकबाट िचय व्यहोने श्रोत अनजमान प्रस्तजत गनय चाहन्छज   ।  

अन्तरसरकारी वि्ीय ह्ान्तरणर्ा  

 नेपाल सरकार बाट समानीकरण तफय  रु. ७,६६,००,००० ।- (अके्षरुपी सात करोड छैसठ्ठी 

लाि मात्र) 

 नेपाल सरकार बाट सशतय तफय  रु. १४,८२,००,००० ।- (अके्षरुपी चौध करोड बयासी लाि  

मात्र) 

 नेपाल सरकार वबशेर् अनजदान तफय  रु. १,६६,००,००० ।- (अके्षरुपी एक करोड छैसठ्ठी 

लाि मात्र) 

 नेपाल सरकार राजश्व बाँडफाड तफय  रु. ५,५८,८५,००० ।- (पाँच करोड अन्ठाउन्न लाि 

पचासी हजार मात्र) 

 बागमती प्रदेश सरकार समानीकरण तफय  रु. ५८,४५,००० ।- (अके्षरुपी अन्ठाउन्न लाि 

पैतावलस हजार मात्र) 

 बागमती प्रदेश सरकार बाट सशतय तफय  रु. १,८६,०४,००० ।- (अके्षरुपी एक करोड छयासी 

लाि चार हजार मात्र) 



 बागमती प्रदेश सरकार वबशेर् अनजदान तफय  रु. ३९,००,००० ।- (अके्षरुपी उन्चावलस लाि 

मात्र) 

 बागमती प्रदेश सरकार समपजरक अनजदान तफय  रु. २,२६,९८,००० ।- (अके्षरुपी दजई करोड 

छब्बीस लाि अन्ठानबे्ब हजार मात्र) 

 बागमती प्रदेश सरकार राजश्व बाँडफाड तफय  रु. ८९,९२,००५ ।- (अके्षरुपी उनानबे्ब लाि 

बयानबे्ब हजार पाँच मात्र) 

अन्य वनकायर्ा  

 वजल्ला समिय सवमवत बाट ३७,५०,००० ।- (अके्षरुपी सैतीस लाि पचास हजार मात्र) 

आन्तररक आयर्ा  

 गाउँपावलकाको आन्तररक राजश्वबाट  रु १,२६,००,००० ।- (अके्षरुपी एक करोड छब्बीस 

लाि मात्र) 

 उले्लन्वित स्रोतहरुबाट अपजग हने रु ७,५५,७९,९९५।- (अके्षरुपी सात करोड पच्पन्न लाि 

उनासी हजार नौ सय पञ्चानबे्ब मात्र ) चालज आ.ि. को असार मसान्तसम्म िचय भई बाँवक 

रहने नगद मौज्दातबाट पूवतय  हने अनजमान गरेको छज  । 
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३४.   आवथयक बर्य २०७८।०७९ को  बजेटले  बावर्यक नीवत तथा काययक्रमको कायायियन गनय 

प्रभािकारी हने वबश्वास गरेको छज  । यस बजेटले गाउँबासी जनसमजदाय,  विकास साझेदार, वनवज 

के्षत्र, सहकारी र समजदायमा आधाररत संस्थाहरुको अपेक्षा पजरा गने वबश्वास वलएको छज  । बजेटको 

प्रभािकारी  कायायियनको लावग सहयोग गनय समू्पणय गाउँबासी र सरोकारिालाहरुमा हावदयक 

अनजरोध गदयछज  ।   

३५. आवथयक बर्य २०७८।०७९ को बजेट तयारीको लावग िवटने समू्पणय जन प्रवतवनवधहरु, गाउँपावलका 

कमयचारीहरु साथै यस काययमा रचनात्मक सहयोग गने  राजनीवतक दल, वबकास साझेदार, 

गैरसरकारी संस्था, संचारकमी, उद्यमी ब्यबसायी, बजवद्दवजिी, वकसान, मवहला तथा विवभन्न पेशामा 

संलग्न शजभेच्छज कहरु लाई हावदयक धन्यबाद वदन चाहन्छज  । 

 

धन्यिाद ! 


