
सभाध्यक्ष महोदय , 
नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतरिात्मक शासन प्रणालीको माध्यमबाट समवृि, सशुासन तथा विकास 
हाससल गरी स्िाधीन, समनु्नत तथा समाजिाद उरमखु अथथतरि विकास गने पकरकपनपना गरेको । स संविधान 
कायाथरियनको क्रममा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार वक्रयाशील भई आसथथक, सामान्त्जक तथा सााँस्कृसतक विकास 
तर्थ  अगासि बढेका ।न ्स नेपाल सरकारको समिृ नेपाल सखुी नेपालीको राविय आकाङ्क्क्षा परुा गनथ यस शवहद लखन 
गाउाँपासलका  प्रसतिि रहेको । स 

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा विसभन्न भेकरयरट सवहत रै्सलएको कोरोनाका कारण उत्पन्न विषम पकरन्त्स्थसतका बीच  शवहद 
लखन गाउाँपासलकाको यस गकरमामय गाउाँसभामा शवहद लखन गाउाँपासलकाको उपाध्यक्ष साथै बजेट तथा कायथक्रम 
तजुथमा ससमसतको संयोजकको हैससयतले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दर्ा ७१ बमोन्त्जम आसथथक िषथ 
२०७८स७९ को बजेट तथा कायथक्रम प्रस्ततु गरी रहदा मैले गौरिको अनभुसूत गरेको ।ु स 

एकात्मक शासन प्रणालीको विगतको अिस्थाबाट जनताको प्रसतसनसध मार्थ त राज्य सञ्चालन गने सङ्घीय लोकतान्त्रिक 
गणतरिको आजको यगुमा परु याउने क्रममा जीिन उत्सगथ गनुथहनुे नेपालका प्रथम शहीद लखन थापा मगर लगायत 
सम्पूणथ ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रसत भािपूणथ श्रिाञ्जली व्यक्त गदथ।ु स रावियता, राविय वहत एिं स्िासभमान, लोकतरि र 
जनजीविकाको आरदोलनको नेततृ्त्ि गनुथहनुे अग्रजहरुप्रसत उच्च सम्मान व्यक्त गदथ।ु स नपेाली समाजको रुपारतरणमा 
उहााँहरुले परु याउन ुभएको योगदानको यहााँ स्मरण गनथ चाहार।ु स 

विश्वव्यापी रुपमा रै्सलएको नोिल कोरोना भाईरसबाट देश विदेशमा रही ज्यान गमुाउनहुनुे सबैमा हार्दथक श्रिाञ्जली 
व्यक्त गदथ।ु स साथै कोरोना भाइरसबाट संक्रसमत भइ उपचाररत सबै व्यन्त्क्तहरुको स्िास््य लाभको कामना व्यक्त 
गदथ।ु सकोरोना महामारी विरुि अग्रपंसतमा कायथरत जनप्रसतसनसध, स्िास््यकमी, सरुक्षाकमी, सञ्चारकमी, कमथचारी र आम 
नागकरक सबैमा धरयबाद ज्ञापन गदथ।ु स साथै यस महामारी सनयरिण तथा रोकथाममा सहयोग गनुथहनुे राजनीसतक दल, 
गैरसरकारी संस्था,बैंक तथा विन्त्िय संस्था लगायतका सबैमा धरयबाद ज्ञापन गदथ।ु स   

 

 सभाध्यक्ष महोदय 

 

आगामी आसथथक िषथको बजेट नयााँ पकरन्त्स्थसतले ससजथना गरेको चनुौतीलाई सामना गने र प्राप्त अिसरलाई उपयोग गने 
तर्थ  केन्त्रित रहनपुनेमा म लगायत गाउाँपासलकाका सम्पूणथ जनप्रसतसनसधहरु सजग रहेका ।ौँ स यस अिस्थामा 
गाउाँपासलकालाई आत्मसनभथर बनाउन र विकासको बाटोमा लैजाने गरी  बजेट तजुथमा गरेको ।ु स  

 

बजेट तजुथमा गदाथ मैले नेपालको संविधान र काननुहरु, संघीय सरकारको नीसत तथा कायथक्रम, गण्िकी प्रदेश सरकारको 
नीसत तथा कायथक्रम, यस गाउाँपासलकाको नीसत तथा कायथक्रम, पररौ योजना र दीगो विकास लक्ष्य, प्राकृसतक रयायको 
ससिारत र यस भरदा अन्त्घका अनभुिहरुलाई समेत आधार बनाएको ।ुस साथै नेपाल सरकार अथथ मरिालय  तथा 
गण्िकी प्रदेश सरकारको मागथदशथन, राजश्व परामशथ ससमसत, स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा सनधाथरण ससमसत, गाउाँ 
कायथपासलका तथा विषयगत ससमसत, जनप्रसतसनसधहरुको अनभुि तथा सझुािहरु,  विज्ञ समूह,  विसभन्न सरकारी तथा गैह्र 
सरकारी संघ, संस्थाहरु, पिकार, न्त्शक्षक, विद्वतिगथ तथा गाउाँपासलकाबासीहरुको सझुाि समेतलाई ध्यानमा राखेको ।ु स 



सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म आगामी  आसथथक िषथ 2078स79 को स्रोत अनमुान प्रस्ततु गनथ गइरहेको ।ु स 

राजश्व परामशथ ससमसतको बैठकबाट आगामी आ.ि. मा अरतकरक श्रोतबाट रु १ करोि २ लाख  रुपैयााँ राजश्व प्राप्त हनुे 
अनमुान गकरएको । स  त्यसैगरी संघीय सरकारको राजश्व िााँिर्ााँिबाट प्राप्त हनुे मूपनय असभिवृि कर र अरत: शूपनकबाट 
रु ८ करोि २ लाख ६४ हजार , विद्यतु सम्बरधी रोयपनटी  िााँिर्ााँिबाट ३४ लाख, गण्िकी प्रदेश सरकारबाट विज्ञापन 
करबाट २ लाख,  दहिर बहिरको सबवक्रबाट रु. १५ लाख, घर जग्गा रन्त्जिेशन दस्तरुबाट रु ३ लाख, सिारी साधन 
करबाट रु ५९ लाख ७५ हजार गरी राजस्ि बााँिर्ााँिबाट जम्मा ९ करोि १६ लाख ३९ हजार प्राप्त हनुे अनमुान 
गरेको ।ु स 

 

त्यसैगरी संघीय सरकारको  समानीकरण अनदुानबाट रु १५ करोि ४६ लाख, शसतथ अनदुानबाट रु २२ करोि ३४ 
लाख  र समपरुक अनदुानबाट रु २० करोि ८० लाख र  गण्िकी प्रदेश सरकारको     समानीकरण अनदुानबाट रु 
१९ करोि ३३ लाख ६ हजार, शसतथ अनदुानबाट १ करोि र समपरुक अनदुानबाट रु १ करोि गरी अरतर सरकारी 
विन्त्िय हस्तारतरण तर्थ  रु ४३ करोि ८१ लाख ३६ हजार प्राप्त हनुे अनमुान गरेको ।ु ससाथै अरय संस्थागत तथा 
अरतर सरकारी अनदुान तर्थ  १० लाख र चाल ुआ.ि.मा खचथ हनु नसकेको आयोजनाहरुबाट रु ७ करोि ५० लाख 
गरी जम्मा कुल बजेट ६१ करोि ५९ लाख ७५ हजार बजेटको अनमुान पेश गरेको ।ु स 

 

सभाध्यक्ष महोदय,  

अब म आगामी आ.ि. 2078स79 को व्यय अनमुानको प्रस्ताि पेश गने अनमुसत चाहर।ु स 

आगामी आ.ि.  मा कुल बजेट मध्ये चाल ुखचथ तर्थ  31 करोि 50 लाख 39 हजार रुपैया र पूजीगत खचथ तर्थ  ३0 
करोि 9 लाख 36 हजार रुपैयााँ खचथ हनुे अनमुान गरेको ।ु स  

सभाध्यक्ष महोदय, 

हाल विश्व भकर नै कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व नै आक्रारत रहेको । स कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा 
सनयरिणका लासग स्िास््य कोरोना कोषमा रु ४० लाख रुपैया विनोयोजन गरेको ।ु स   

गाउाँपासलकाको प्रशाससनक भिन सनमाथण गनथ  रु २ करोि , त्यसै गरी ििा नं १ र ििा नं ९ को ििा कायाथलय भिन 
सनमाथणका लासग ३०-३० लाख रुपैयााँ विसनयोजन गरेको ।ु सस्िास््य सेिालाई सरल एिं सहज बनाउनका लासग X-ray  
मेससन खकरदका लासग रु २५ लाख र अपनरासाउण्ि मेससन खकरदका लासग रु १४ लाख विसनयोजन गरेको ।ु सगण्िकी 
प्रदेश सरकारले र्दएको उज्यालो प्रदेशको नीसतलाई अनशुरण गदै गाउाँपासलका सभिका विसभन्न ऐसतहाससक, 
परुातान्त्त्िक,सााँस्कृसतक महत्त्िको स्थलहरुमा सोलार बिी जिानका लासग रु ९ लाख विसनयोजन गरेको ।ु स दसलत 
समदुाय,मवहला, ससमारतकृत समदुाय तथा उन्त्त्पिनमा परेका समदुायलाई उत्थानका लासग आिश्यक बजेट विसनयोजन 
गरेको ।ु सनेपालका प्रथम शहीद लखन थापा मगरको वििोही वकपनलाको पूिाथधार विकासका लासग  रु २० लाख 
विसनयोजन गरेको ।ु स साथै विरेरिपथ देन्त्ख मनकामना मन्त्रदर सम्म ढंुगा सबछ्याउने कायथका लासग रु १० लाख 
विसनयोजन गरेको ।ु स सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतरि स्थापनाका लासग योगदान  परु याउन ेक्रममा जीिन उत्सगथ गनुथहनुे 
यस गाउाँपासलकासभिका  सम्पूणथ ज्ञात अज्ञात शहीदहरुको उच्च सम्मान गदै शहीद तथा िेपिा स्मसृत पाकथ  सनमाथणका 
लासग १० लाख विसनयोजन गरेको ।ु सपयथटन प्रििन गरी आसथथक विकासमा टेिा परु याउन चलेुसभर यूयू पाकथ  



सनमाथणका लासग रु १० लाख विसनयोजन गरेको ।ु स गाउाँपासलकामा प्रहरी चौकी सनमाथणका लासग आिश्यक जग्गा 
व्यिस्थापन गनथका लासग रु १५ लाख विसनयोजन गरेको ।ु सनेपाली सावहत्य, कला तथा साँस्कृसतलाई संरक्षण, सम्ििन 
तथा प्रििन गनथका लासग आिश्यक बजेटको व्यिस्था गरेको ।ु स योजनाको सर्ल कायाथरियनका लासग 
उपभोक्ताहरुलाई असभमखुीकरणका लासग आिश्यक बजेटको व्यिस्था गरेको ।ु स 

सभाध्यक्ष महोदय, 

सिक पूिाथधार तर्थ  सानो र्दन्त्ललङ्ग माके सिकका लासग रु ४ लाख, बके्रश्वरी ससि लखन थापा सिकका लासग ७ 
लाख, लामा।ापदेन्त्ख केिरपानी सिकका लासग ९ लाख, जनु्त्म्लचौतारा ठेउिाटार सिक स्तरोन्नसतका लासग ५ लाख, 
सतनमाने मास्की।ााँप गदुुथम लरु्दखोला सिकका लासग १५ लाख दाचे शाखा देन्त्ख दाचे बेशीसम्मको सिकका लासग रु 
२० लाख, िनकाली गररजा गाउाँ(जौिारी चासलसे) हुाँदै ससुारे गाउाँ सिक स्तरोन्नसतका लासग रु ५ लाख, सतन चौतारे 
देउराली रारसर्मथर सिको स्तरनोन्नसतका लासग रु १० लाख, बच ुथलीथान रामभञ्जयाङ बुंकोटघाट सिक स्तरोन्नसतका 
लासग रु २० लाख विसनयोजन गरेको ।ु स 

सभाध्यक्ष महोदय, 

गाउाँपासलकाको न्त्शक्षा क्षेिको विकास गनथ र सामदुावयक विद्यालयहरुको शैन्त्क्षक गणुस्तर सधुार गनथ रु २ करोि ३० 
करोि बजेट विसनयोजन गरेको ।ु स यसै गरी पश ु विकासका लासग रु ५३ लाख विसनयोजन गरेको ।ु स 
गाउाँपासलकामा कृवष प्रििन गरी आसथथक विकासमा टेिा परु याउनका लासग कृवषमा रु ५३ लाख विसनयोजन गरेको ।ु स 

 

स्िास््य चौकीमा सनयसमत रुपमा गभथ जाच गरी स्िास््य चौकीमा नै सरुन्त्क्षत रुपमा सतु्केरी हनुे मवहलाहरुलाई सतु्केरी 
प्रोत्साहन भिा वितरण कायथक्रमलाई सनररतरता र्दएको ।ु स स्िास््य क्षेिको सधुार तथा विकासका लासग ७५ लाख 
रुपैया बजेट विसनयोजन गरेको ।ु, भने गाउाँपासलका स्तकरय अस्पताल सनमाथण कायथका लासग २५ लाख रुपैया विसनयोजन 
गरेको ।ु स  

सभाध्यक्ष महोदय, 

गाउाँपासलका सभिका मवहलाहरुको ससप विकास तथा क्षमता विकासका लासग मवहला विकास कायथक्रम अरतगथत ३० 
लाख रुपैया विसनयोजन गरेको ।ु भने दसलत उत्थान कायथक्रम अरतगथत ९ लाख रुपैया विसनयोजन गरेको ।ु स 
जनजाती तथा ससमारतकृत समदुाय र अपाङ्ग लन्त्क्षत कायथक्रमका लासग आिश्यक बजेट  विसनयोजन गरेको व्यहोरा 
गकरमामय सभामा जानकारी गराउन ुचाहर।ु स 

सभाध्यक्ष महोदय,  

कायाथलय संचालन तथा व्यिस्थापनका लासग 11 करोि २४ हजार ४ सय १० रुपैया विसनयोजन गरेको ।ु स लखन 
स्मतृी कायथक्रम संचालन, गठुी पंचमी कायथक्रम तथा माघे संक्रान्त्रत कायथक्रम संचालनका लासग जम्मा १६ लाख  
विसनयोजन गरेको ।ु भने शवहद लखन रेसियो कायथक्रमका लासग ३ लाख रुपैया विसनयोजन गरेको ।ु स  साथै खेलकुद 
विकास कायथक्रमका लासग ५ लाख र गाउाँपासलकामा विद्यसुतकरणका लासग ६ लाख ५० हजार रुपैया विसनयोजन गरेको 
।ु स  

सभाध्यक्ष महोदय,  



संघीय सरकारसाँग साझेदारीमा देउराली,ओह्याक रानीश्वााँरा सतनघरे न्त्चसापानी सतनमाने घैरुङ्ग सिक स्तरोन्नसतका लासग रु 
२ करोि ८ लाख र गण्िकी प्रदेश सरकारसाँग साझेदारीमा कायथक्रम सञ्चालनका लासग समपरुक कोषमा रु १ करोि 
२३ लाख विसनयोजन गरेको ।ु स  

सभाध्यक्ष महोदय, 

यो बजेटको कायाथरियन बाट सिकहरुको स्तर िवृि, उत्पादन र उत्पादकत्िमा सकारात्मक बवृि हनुे, थप आय तथा 
रोजगारीका अिसरमा िवृि हनुे, गकरबी रयूसनकरणमा सघाउ पगु्ने र समिृ गाउाँपासलका सनमाथणको आधारशीला खिा हनुे 
विश्वास सलएको ।ु स 

सभाध्यक्ष महोदय,  

बजेट तजुथमाका लासग मागथदशथन गनुथ हनुे गाउाँपासलकाका अध्यक्ष ज्यू, प्रमखु प्रशासकीय असधकृत ज्यू, ििा अध्यक्षज्यूहरु, 

कायथपासलका सदस्यज्यूहरु, ििा सदस्य ज्यूहरु, रािसेिक कामथचारीहरु, विज्ञ सपनलाहकार समूह, विसभन्न राजनैसतक दलहरु, 

नागकरक समाज तथा पिकार जगत,् नीन्त्ज क्षेि र गाउाँपासलकाका आम नागकरकबाट प्राप्त सपनलाह, सझुाि र सहयोग प्रसत 
हार्दथक आभार प्रकट गदथ।ु स                            

 

 

                                        धरयबाद स 

 

 

 

 

 

 
 


