
शहिद लखन गाउँपाललकाको एघारौँ गाउँसभामा गाउँपाललका उपाध्यक्ष श्री इन्ददरा 
लिवारी ज्यूले प्रस्ििु गनु ुभएको बजेट बक्तब्य 

 

सभाध्यक्ष मिोदय, 
स्थानीय िि सदस्य लनवाुचन, २०७९ बाट लनवाुन्चि जनप्रलिलनलििरुबाट पहिलो पटक 
लनमाुण गररएको यस शहिद लखन गाउँपाललकाको आलथकु वर् ु २०७९।८० को 
वाहर्कु बजेट िथा कायकु्रमले "कृहर्, पयटुन र पूवाुिारको दीगोपनः समदृ्ध, ससंुस्कृि 
शहिद लखन" लनमाुणको ददशामा अगालि बढ्न सियोगी लसद्ध रिने छ भन्न ेहवश् वासका 
साथ यस गररमामय गाउँसभामा गाउँपाललकाको उपाध्यक्षको िैलसयिले आलथकु वर् ु
२०७९।८० को बजेट िथा कायकु्रम प्रस्ििु गन ुपाउँदा गौरवान्दवि भएको छु । 

एकात्मक शासन प्राणालीको हवगिको अवस्थाबाट सङ् घीय लोकिान्द क गणिद को 
यगुमा परु् याउन जीवन उत्सग ु गनुिुनु े नपेालका प्रथम शिीद लखन थापा मगर 
लगायि प्रजािान्द क आददोलन, ऐलििालसक जनआददोल, जनयदु्ध, मिेश आददोलन 
लगायि हवलभन्न पररविनुकारी आददोलनमा आफ्नो जीवन उत्सग ुगनुिुनुे सम्पूण ुज्ञाि, 
अज्ञाि शिीदिरुप्रलि भावपूव ु श्रद्धाञ् जली अपणु गन ु चािदछु । लनरङ् कुशिाका 
हवरुद्धको बललदानीपूण ु संघर् ु र त्याग गनुिुनुे सम्पूण ु अग्रज, घाइिे एवम ् बेपत्ता 
योद्धाप्रलि उच्च सम्मान प्रकट गन ुचािदछु ।  

 

सभाध्यक्ष मिोदय,  

यस आलथकु वर्कुो वाहर्कु बजेट िथा कायकु्रम िजुमुा गदाु नेपालको संहविान, 
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४, संघीय सरकारको नीलि िथा कायकु्रम, 
गण्िकी प्रदेश सरकारको नीलि िथा कायकु्रम, पदरौ योजना, दीगो हवकासका लक्ष्य, 
शहिद लखन गाउँपाललकाको प्रथम आवलिक योजना, २०७८।७९-२०८२।८३, 
गाउँपाललकाको एघारौ गाउँ सभाबाट पाररि नीलि िथा कायकु्रम र हवगिका 
अनभुविरुलाई आिार बनाएको छु । साथै नेपाल सरकार र गण्िकी प्रदेश 
सरकारको माग ु लनदेशन, राजश्व पराश ु सलमलि, स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा 
लनिाुरण सलमलि, गाउँ कायपुाललका िथा अदिरगिका हवर्यगि सलमलि, 
जनप्रलिलनलिज्यूिरुको अनभुव िथा हवचारिरु, हवज्ञ सल्लािकार समूि, हवलभन्न सरकारी 



िथा गैर सरकारी संघ संस्थािरु, प कार, न्शक्षक, हवद्धि वग ु िथा गाउँपाललका 
बासीिरुको सझुाव समेिलाई ध्यानमा राखेको छु । 

 

सभाध्यक्ष मिोदय,  

अब म आगामी आलथकु वर्कुो स्रोि अनमुान प्रस्ििु गन ुचािदछु । 

राजश्व परामश ुसलमलिको प्रलिवेदन अनसुार आगामी आलथकु वर्मुा यस गाउँपाललकाको 
आदिररक आय रु. १ करोि २१ लाख ३५ िजार संकलन गने लक्ष्य रिेको छ । 
त्यसै गरी संघीय सरकार बाट राजश्व बाँिफाँि अदिरगि प्राप्त िनु े मूल्य अलभवहृद्ध 
करबाट ९ करोि ७२ लाख ३० िजार र हवद्यिु रोयल्टी वाँिफाँिबाट रु. ३७ लाख 
५० िजार  र गण्िकी प्रदेश सरकारबाट राजश्व बाँिफाँि अदिरगि सवारी सािन 
कर बाट ५५ लाख घरजग्गा रन्जषे्ट्रसन दस्िरुबाट रु. ६ लाख ५० िजार, हवज्ञापन 
करबाट रु. २ लाख र दित्तर बित्तर लबहक्रबाट रु. १५ लाख प्राप्त िनु े अनमुान 
गरेको छु । 

त्यसै गरी अदिर सरकारी हवत्तीय िस्िादिरण िफु संघीय सरकारबाट समालनकरण 
अनदुान िफु रु. १६ करोि ४४ लाख, शसि ुअनदुान िफु रु. २४ करोि २९ 
लाख, हवशेर् अनदुान िफु रु. १ करोि ५० लाख र समपरुक अनदुान िफु रु. ३ 
करोि ५० लाख गरी जम्मा ४५ करोि ७३ लाख र गण्िकी प्रदेश सरकारबाट 
समानीकरण अनदुान िफु रु. २ करोि ५ लाख ३६ िजार, हवशेर् अनदुान िफु रु. 
५० लाख र समपरुक अनदुान िफु रु. ७० लाख प्राप्त िनुे अनमुान गरेको छु । 
साथै चाल ु आ.व. २०७८।०७९ मा खच ु िनु नसकेका आयोजनािरुबाट रु. ८ 
करोि बराबरको रकम मौज्दाि रिन ेअनमुान गरेको छु । 

यसरी आदिरीक आय, राजश् व बाँिफाँि, अदिरसरकारी हवत्तीय िस्िादिरण र नगद 
मौज्दाि गरी आगामी आ.व. २०७९।८० मा कूल जम्मा ६९ करोि ८ लाख १ 
िजार रुपैया बराबर आय िनु ेअनमुान गरेको छु । 

  

सभाध्यक्ष मिोदय, 
अब म आगामी आलथकु वर्कुो व्यय अनमुान यस गररमाय सभामा प्रस्ििु गन ुचािदछु 
। 



आगामी आलथकु वर्मुा आलथकु हवकास क्षे मा रु. १ करोि ६१ लाख रुपैयाँ, 
सामान्जक हवकास क्ष ेमा रु. ११ करोि ३७ लाख ४६ िजार रुपैयाँ, पूवाुिार 
हवकास क्षे मा रु. १८ करोि ३५ लाख २५ िजार, वन, वािावरण िथा हवपद् 
व्यवस्थापन क्षे मा ७० लाख ३० िजार, सशुासन िथा संस्थागि हवकास र कायाुलय 
सञ्चालन क्षे मा १२ करोि ६२ लाख ५० िजार रुपैया खच ुिनुे अनमुान गरेको छु 
। साथै कुल बजेटमा रु. ३९ करोि ५ लाख १ िजार रुपैयाँ चाल ु खच ु (कुल 
बजेटको ५६।५३%) र रु. ३० करोि ३ लाख रुपैया पूजँीगि खच(ुकुल बजेटको 
४३।४७%) िनु ेअनमुान गरेको छु । 
 

सभाध्यक्ष मिोदय,   

उत्पादन र उत्पादकत्व वहृद्ध गरी कृहर् उत्पादनमा आत्मलनभरु भई कृहर् कायलुाई 
व्यवसाहयकरण िथा रैथाने वाली संरक्षण गरी कृहर् क्षे को हवकासका लालग आवश्यक 
बजेट हवलनयोजन गरेको छु ।बादर आिङ् क दयूनीकरणका लालग सावजुलनक जग्गा 
िथा सामदुाहयक वनमा फलफूलको हवरुवा रोपणका लालग आवश्यक बजेट 
व्यवस्थापन गरेको छु ।  

गाउँपाललकाको उभरु भमूीिरुमा लसंचाईको व्यवस्थापन गरी उत्पादन वहृद्ध गन ु११ 
लाख  हवलनयोजन गरेको छु । साथै मलको भरपदो व्यवस्थापन र माटोको 
उभरुाशन्क्त बढाउन प्राङ् गाररक मल लनमाुण िथा व्यवस्थापनका लालग आवश्यक बजेट 
हवलनयोजन गरेको छु । 

कृर्क समूि र कृहर् सिकारीिरुलाई उत्पादन वहृद्ध र लबहक्र हविरणकाई व्यवन्स्थि 
गन ु कृहर् उपज हवहक्र केदर सञ् चालन गने समूि र सिकारीिरुलाई लबहक्र कक्ष 
व्यवस्थापनका लालग अनदुानको व्यवस्था गरेको छु । 

पशपंुछी पकेट के्ष  हवस्िार, घाँस नसरुीको स्थापना र हवलभन्न रोग हवरुद्धको भ्यान्ससन 
खररदका लालग आवश्यक बजेट हवलनयोजन गरेको छु । 

जग्गा भािामा ललई व्यवसाहयक रुपमा कृहर् उत्पादन गरेका हकसानिरुका लालग 
२५% जग्गाभािा गाउँपाललका माफुि ्अनदुान ददन आवश्यक बजेट हवलनयोजन गरेको 
छु । 



कृहर् के्ष मा यान्द करणका लालग ५०% अनदुानमा कृर्किरुका लालग आवश्यक 
हवलभन्न कृहर् यद िरु हविरणका लालग आवश्यक बजेट हवलनयोजन गरेको छु । 

कृलिम गभाुिान गरी पशपंुछीिरुको नश् ल सिुार गरी पशजुदय उत्पादन वहृद्ध गनकुा 
लालग रु. ३ लाख ५० िजार हवलनयोजन गरेको छु । 

जलवाय ु अनकुुलन, वािावरण संरक्षण िथा खोला िथा नदीिरुमा िटबदद लनमाुण 
जस्िा योजनािरुमा काम ददई १८ देन्ख ४० वर् ु उमेर समिुका बेरोजगार 
यवुािरुलाई रोजगारी प्रदान गन ुशहिद लखन यवुा रोजगार कायकु्रम संचालनका लालग 
रु. १० लाख हवलनयोजन गरेको छु ।  
प्रिानमद ी रोजगार कायकु्रमबाट पूवाुिार लनमाुणका कायिुरुका लालग सामग्री खररद 
िथा कामदारिरुको सरुक्षा सामग्री खररदका लालग आवश्यक बजेट हवलनयोजन गरेको 
छु । 

उद्यमलसलिा िथा लसप हवकास गरी स्वरोजगारी लसजनुा गन ुलघ ु िथा साना उद्यम 
हवकास कायकु्रमका लालग रु. ३ लाख हवलनयोजन गरेको छु । 

 

सभाध्यक्ष मिोदय, 
गौरवका योजनािरु अदिरगि बक्राङ्ग ददन्ललङ्ग गदुुुम मान्स्कछाप सिक स्िरोन्निीका 
लालग रु. २० लाख, रामशाि घाट रैकरबेसी ढाँिबारी मनकामना सिकका लालग रु. 
१५ लाख, रामशािघाट कादटार नामजङु्गटार, लसललङ्ग ओखले भञ्ज्याङ्ग मनकामना 
सिकका लालग रु. १३ लाख, जमु्ली चौिारा राइनास सिकका लालग रु. २० लाख, 
लक्ष्मी बजार िीनमान ेसिकका लालग रु. १५ लाख, हिमालय मा.हव. राटेचोक िहटया 
गैररछाप कोटथोक साललम िाँिा लिनमान े सिकका लालग १५ लाख, गैरी चौिारा 
मास्कीछाप हपपलछाप िुँदै चारघरे सिकका लालग १५ लाख, गैह्री चौिारा जोगीिाँिा 
देउराली छलबसेफाँट ज्यादलुखोला सिकका लालग २० लाख र बच ुलुीथान बदेली 
रामभञ्ज्याङ्ग मान्झटार सिकका लालग १५ लाख लबलनयोजन गरेको छु । 

गाउँपाललकाकाको प्रशासकीय भवन लनमाुणका लालग २ करोि हवलनयोजन गरेको छु । 
साथै विा नं. १ को कायाुलय भवन लनमाुणका लालग २७ लाख र विा नं. ९ को 
कायाुलय भवन लनमाुणका लालग ७१ लाख हवलनयोजन गरेको छु । 



िासलङु्ग आिारभिू स्वास््य केदर र बुंकोट आिारभिू स्वास््य केदरमा ट्रस लनमाुणका 
लालग रु. ५/५ लाख हवलनयोजन गरेको छु । 

लसद्ध लखन भ्यू टावरमा शौचालय लनमाुणका लालग रु ४ लाख र चलेुलभर भ्यू पाकु 
हवकास का लालग रु. १० लाख हवलनयोजन गरेको छु । 

 

सभाध्यक्ष मिोदय, 
मनकामना बजारको फोिोर व्यवस्थापनका लालग आवश्यक पूवाुिार लनमाुणका लालग 
१२ लाख हवलनयोजन गरेको छु । बोलाुङ्गी गाउँ खानेपानी योजनाका लालग १० लाख 
र दललि उत्थान कायकु्रमका लालग १० लाख हवलनयोजन गरेको छु । 

गाउँपाललका के्ष  लभ का घरिरुको अलभलेखका लालग घर नम्बररङ्ग काय ुगन ुरु. ४ 
लाख हवलनयोजन गरेको छु । महिलािरुको क्षमिा हवकास िथा आयआजनु कायकु्रम 
िथा हवउँ पूजँीका लालग आवश्यक बजेट हवलनयोजन गरेको छु । 

दीघ ु रोग िथा मानलसक रोग सम्बन्दि और्लि खररदका लालग १५ लाख ग्रामीण 
अल्ट्रासाउण्ि कायकु्रम सञ्चालनका लालग ३ लाख र २० देन्ख ६० वर् ु उमेर 
समिुका महिलािरुको VIA परीक्षण गरी पाठेघरको सयादसरको परीक्षणका लालग रु.४ 
लाख र सतु्केरी प्रोत्सािन पोर्ण कायकु्रमका लालग रु. १० लाख हवलनयोजन  गरेको 
छु ।  

जेष्ठ नागररकिरुको घरदैलोमा नै गई स्वास््य परीक्षण िथा लनःशलु्क और्िी हविरण 
कायकु्रमलाई लनरदिरिा ददन आवश्यक बजेट लबलनयोजन गरेको छु साथै 
गाउँपाललकाको बलथङु्ग सेदटरिरुमा सतु्केरी िनु नसकी प्रसेण गरीएका गभवुिी 
महिलािरुका लालग लनःशलु्क एम्बलेुदस सेवाका लालग आवश्यक बजेट हवलनयोजन 
गरेको छु । गाउँपाललका लभ  शदुय िोम िेललभरीका लालग सबै विािरुमा बलथङु्ग 
सेदटर सञ्चालनका लालग आवश्यक बजेट हवलनयोजन गरेको छु । 

३० बर् ुभददा िेरै सेवा गरेका िथा ५५ वर् ुभददा मालथ उमेर भएका न्शक्षकिरुलाई 
लनवतृ्त िनु प्रोत्सािनका लालग १० लाख हवलनयोजन गरेको छु । ईलसिी सिजकिाु, 
हवद्यालय सिायक र हवद्यालय सियोगीिरुलाई  नेपाल सरकारले िोकेको दयूनिम 
िलब भत्ताका लालग १ करोि ६ लाख हवलनयोजन गरेको छु साथै दरबददी कम 



भएका हवद्यालयिरुमा स्वयम ् सेवक न्शक्षकको व्यवस्थापनका लालग रु. ८२ लाख 
हवलनयोजन गरेको छु । त्यसै गरी १ हवद्यालय १ ल्यापटप कायकु्रमका लालग 
आवश्यक बजेट हवलनयोजन गरेको छु । 

 

सभाध्यक्ष मिोदय, 
गाउँपाललका के्ष  लभ  िनु ेहवलभन्न हकलसका हवपद्िरुमा रािि िथा सियोग प्रदान गन ु
िथा हवपद् व्यवस्थापन गनकुा लालग १५ लाख र हवलभन्न संघ संस्था िथा लनकायसँग 
साझेदारीमा कायकु्रम सञ्चालन गन ु४० लाख रुपैया हवलनयोजन गरेको छु । 

गाउँपाललका लभ  संचालन िनु े योजनािरुको अनगुमनलाई व्यवन्स्थि गन ु योजना 
अनगुमन एलस संचालन, विा कायाुलिरुमा हवद्यलुिय िान्जरी व्यवस्थापन, कायालुयको 
दिाु चलानी िथा अनलाईन ि्याङ्क अलभलेख व्यवस्थापनका लालग आवश्यक बजेट 
हवलनयोजन गरेको छु साथै घरैबाट राजश् व भकु्तानी गन ुसहकन ेगरी अनलाइन राजश् व 
भकू्तानी प्रणाली हवकासका लालग ५ लाख रुपैयाँ हवलनयोजन गरेको छु । 

गाउँपाललकाले लनमाुण गरेका नीलि लनयमको प्रभावकारी कायदुवयनका लालग नगर 
प्रिरीको स्थापना र व्यवस्थापनका लालग आवश्यक हवलनयोजन गरेको छु । 

 

सभाध्यक्ष मिोदय, 
गाउँपाललका लभ  कायरुि कमचुारीिरुको िलब, कायलुायिरु व्यवस्थाप िथा अदय 
चाल ुप्रकृलिका खचकुा लालग १२ करोि रुपैया हवलनयोजन गरेको छु । 

साथै गाउँपाललका स्िरीय योजनािरुले समेट्न नसकेका र गाउँपाललका वासीिरुको 
अपेक्षािरुको सम्बोिन गरी विा स्िरीय योजनािरु सञ्चालनका लालग विाको जनसंयया 
र भगूोलको आिारमा बजेट हवलनयोजन गन ुरु. ६ करोि ९५ लाख रुपैया हवलनयोजन 
गरेको छु । 

 
 
 
 

सभाध्यक्ष मिोदय, 



संघीय सरकार र गण्िकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त शसि ुअनदुान, हवशेर् अनदुान र 
समपरुक अनदुानका योजनािरु समेि बजेट िथा कायकु्रममा समावेश गररएको यस 
सभामा जानकारी गराउन चािदछु । 

 

सभाध्यक्ष मिोदय, 
यस सभामा मैले प्रस्ििु गरेको बजेटको कायाुदवयन बाट सिकिरुको स्िरोद निी, 
उत्पादन र उत्पादकत्त्वमा सकारात्मक वहृद्ध िनुे, लन्क्षि समिुिरुको  ससन्क्तकरणमा 
उल्लेयय योगदान पगु्ने, स्वास्थ सेवामा उल्लेयय सिुार िनुे र "कृहर्, पयटुन र 
पूवाुिारको दीगोपनः समदृ्ध, ससंुस्कृि शहिद लखनः लनमाुणको लक्ष्यमा सियोग पगु्न े
हवश् वास ललएको छु । 

 

सभाध्यक्ष मिोदय, 
अदत्यमा, बजेट िजुमुाका लालग मित्वपूण ुसझुाव, माग ु लनदेशन एवम ्सियोग प्रदान 
गनु ुभएकोमा गाउँपाललका अध्यक्ष ज्यू, प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि ज्यू, विा अध्यक्ष 
ज्यूिरु, गाउँ कायपुाललका सदस्य ज्यूिरु, जनप्रलिलनलि ज्यूिरु, हवज्ञ सल्लािकार 
ज्यूिरु,  हवलभन्न राजलनलिक दल, राष्ट्रसेवक कमाुचारीिरु, नीन्ज के्ष , नागररक समाज, 
सञ् चार जगि ् िथा गाउँपाललका बासीिरुमा आभार प्रकट गछुु । साथै बजेट 
कायाुदवयनमा सबै पक्षको पूण ुसियोग को अपेक्षा गदै "कृहर्, पयटुन र पूवाुिारको 
दीगोपनः समदृ्ध, ससंुस्कृि शहिद लखन" लनमाुणका लालग आह् वान समेि गदुछु । 

साथै हवलनयोजन हविेयक, २०७९ र त्यसका अनसूुचीिरुको हप्रदट प्रलि सबै गाउँसभा 
सदस्यिरुलाई उपलब्ि गराएको छु । 

िदयबाद 

 


