
शहिद लखन गाउँपाललकाको सातौँ गाउँ सभामा गाउँपाललकाका उपाध्यक्ष इन्ददरा लतवारी ज्यूले प्रस्ततु गनु ु
भएको बजेट बक्तव्य 

लमलत:२०७७।०३।१० गते 
सम्माननीय सभाध्यक्ष मिोदय, 
हवश्वव्यापी कोरोना मिामारीका कारण उत्पन्न असामादय पररन्स्िलतका वीच शहिद लखन गाउँपाललकाको यस 
गररमामय गाउँसभामा शहिद लखन गाउँपाललकाको उपाध्यक्ष तिा बजेट तिा कायकु्रम तजुमुा सलमलतको 
संयोजकको िैलसयतले आलिकु वर् ु२०७७।०७८ को बजेट प्रस्ततु गने अनमुलत चािदछु । 

सवपु्रिम लोकतान्दिक आददोलन, सशस्त्र संघर्,ु पररवतनु, क्रान्दत, सामान्जक तिा मनु्क्त आददोलनमा आफ्नो 
अमूल्य जीवन उत्सग ु गनु ु िनुे सम्पूण ु ज्ञात-अज्ञात सबै आदरणीय अमर शिीदिरुलाई स्मरण गदै िार्दुक 
श्रद्धाञ्जली व्यक्त गदुछु। अग्रगामी पररवतनुका आददोलनमा नेततृ्वदायी भलूमका लनवाुि गने अग्रज नतेािरुप्रलत 
िार्दुक सम्मान व्यक्त गदुछु, नेपाली समाजको रुपादतरणमा उिाँिरुले परु् याउन ु भएको मिान योगदानको 
पनु:स्मरण गन ुचािदछु।  

सम्माननीय सभाध्यक्ष मिोदय 

िाल कोलभड-१९ मिामाररका कारण हवश्वभरी लाखौँ मालनसको ज्यान गइसकेको छ, अरु लाखौँ सक्रलमत 
छन,् यस मिामारीबाट जीवन गमाउने सम्पणु ुनेपाली तिा सम्पूण ुमानव समदुाय प्रलत गहिरो समवेदना व्यक्त 
गदुछु। कोरोना संक्रमण भई उपचाररत सम्पूण ुदाजभुाई तिा र्ददीबहिनीिरुको शीघ्र स्वास््य लाभको कामना 
गदुछु । 

कोरोना मािामारीका हवरुद्ध अग्रपंतीमा संघर्रुत सबै स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी तिा यस अलभयानमा खहटएका 
राष्ट्रसेवक, जनप्रलतलनलि, न्शक्षक र सम्पूण ुनागररकिरुप्रलत िार्दुक िदयबाद व्यक्त गन ुचािदछु ।  

हवश्वभरी मािामारीका रुपमा फैललइरिेको कोरोना भाइरसबाट यस गाउँपाललका पलन अछुतो रिन सकेको 
छैन। भारत लगायतका हवलभन्न देशमा रिन ुभएका यस गाउँपाललका बासीिरु लकडाउनको कारण आफ्नो 
रोजगारी गमुाई स्वदेश फकी गाउँपाललकाले व्यवस्िापन गरेको हवलभन्न क्वारेदटाइनिरुमा रिदै आउन ुभएको 
छ।िाल सम्म शिीद स्मलृत मा.हव. क्वारेदटाइनमा रिन ु भएका वडा नं. ७ र ८ का ७ जना, भगवती 
हिमालय मा.हव. क्वारेदटाइनमा रिन ुभएका वडा नं. ६ का २ जना र मिारुद्र आ.हव. क्वारेदटाइनमा रिन ु
भएका वडा नं. ४ का १ जना गरी जम्मा १० जना दाजभुाइिरु कोरोना संक्रमण भई िाल ४ जना गोरखा 
अस्पतालको आइसोलेसनमा र ६ जना गोरखा क्याम्पसको आइसोलेशनमा उपचाररत िनुिुदुछ। उिाँिरुको 
शीघ्र स्वास्िलाभको कामना गदुछु।  

आगामी आलिकु वर्कुो बजेट नयाँ पररन्स्िलतले लसजाुन गरेको चनुौतीलाई सामना गने र प्राप्त अवसरलाई 
उपयोग गने तफु केन्दद्रत रिनपुनेमा म लगायत गाउँपाललकाका सम्पूण ुजनप्रलतलनलििरु सजग रिेका छौँ। 
यस अवस्िामा गाउँपाललकालाई आत्मलनभरु बनाउन र हवकासको बाटोमा लैजान े गरी मैले बजेट तजुमुा 
गरेको छु।  
  



सम्माननीय सभाध्यक्ष मिोदय 

बजेट तजुमुा गदाु मैले नेपालको संहविान र काननुिरु, संघीय सरकारको नीलत तिा कायकु्रम, गण्डकी प्रदेश 
सरकारको नीलत तिा कायकु्रम, यस गाउँपाललकाको नीलत तिा कायकु्रम, पदरौ योजना र दीगो हवकास लक्ष्य 
र यस भददा अन्घका अनभुविरुलाई समेत आिार बनाएको छु। सािै नेपाल सरकार अि ुमदिालयको 
मागदुशनु तिा गण्डकी प्रदेश सरकारको मागदुशनु, राजश्व परामश ुसलमलत, स्रोत अनमुान तिा बजेट सीमा 
लनिाुरण सलमलत, गाउँ कायपुाललका तिा हवर्यगत सलमलत, जनप्रलतलनलििरुको अनभुाव तिा हवचारिरु, हवज्ञ 
समूि, हवलभन्न सरकारी तिा गैह्र सरकारी संघ, संस्िािरु, पिकार, न्शक्षक, हवद्वतवग ुतिा गाउँपाललका 
बासीिरुको सझुाव समेतलाई ध्यानमा राखेको छु। 

सभाध्यक्ष मिोदय, 
अब, म यस गाउँपाललकाले चाल ुआ.व. मा गरेका मित्वपूण ुकायिुरुको संन्क्षप्त जनकारी गराउन चािदछु । 

कोरोना भाइरस रोकिाम, लनयदिण तिा उपचारका लालग प्रकोप व्यवस्िापन कोर् स्िापना गरी रु. २५लाख 
जम्मा गररइसकेछ । गाउँपाललका अदतगतुका स्वास््य संस्िािरुमा स्वास््य सरुक्षा सामग्री खररद, हवलभन्न 
वडािरुमा मास क्वारेदटाइन स्िल व्यवस्िापन, लकडाउन प्राभाहवतिरुलाई राित हवतरण गने कायमुा खच ु
गररएको जानकारी गराउदछु। 

चाल ुआलिकु वर्मुा ९ हकलोलमटर सडक ग्रावेल गररएको छ भने ९६ हकलो लमटर सडक स्तरोदती गररएको 
छ। त्यसै गरी १९ हकलोलमटर नयाँ सडक ट्रयाक खोल्ने काम भएको छ। 

"एक घर एक िारा" कायकु्रम अदतगतु यस वर् ु१९ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छ। जसबाट 
१ िजार भददा बढी घरिरुी लाभान्दवत भएका छन ्। 

चाल ुआ.व. मा २५ वटा सामदुाहयक भवनिरु लनमाुण भएका छन ्जसबाट समदुाय स्तरका हवलभन्न कायिुरु 
गन ुसिज भएको छ।  

प्रत्येक वडाका मखु्य सडकिरुको लड.हप.आर गने कायकु्रम अदतगतु चाल ुआ.व. मा १० वटा सडकिरुको 
लड.हप.आर. लनमाुण गने काय ुसम्पन्न भई सकेको छ।  

चाल ुआ.व. मा कृहर् हवकास कायकु्रम अदतगतु जग्गा भाडामा ललई व्यवसाहयक कृहर् कायकु्रम संचालन गने 
९ वटा फम ुतिा समूििरुलाई २५ % जग्गा भाडा अनदुान र्दइएको छ भने तरकारीका २ वटा, अदवुा 
वेसारका ४ वटा र केराका २ वटा पकेट के्षि हवस्तार गररएको छ। खेती योग्य जलमनिरुमा १२ वटा 
साना लसंचाइका कायकु्रमिरु संचालन गरी उपादकत्वमा वृहद्ध गने लक्ष्य रान्खएको छ। 

न्शक्षा हवकास कायकु्रम तफु o; cf=j=df ufpFkflnsf leq ! j6f k|fljlws ljBfnosf] :yfkgf eO{ 
xfn ;+rfngdf /x]sf] 5 . o;} jif{af6 sIff * sf] cltl/Qm sIff % sf] ;d]t ufpFkflnsf :tl/o 
k/LIff ;+rfng eO{ glhtf k|sfzgsf] sfd ;d]t ;DkGg ePsf] 5 h'g uf]/vf lhNnfdf g} klxnf] 
sfdsf] yfnlg ePsf] hfgsf/L u/fpg rfxG5' . ;fy} o; cf=j=df ! j6f ljBfnodf k':tsfno 
:yfkgf, @ j6f ljBfnodf lj1fg k|of]uzfnf :yfkgf, # j6f ljBfnodf cfO l; l6 Nofa 
:yfkgf tyf # j6f ljBfnodf 5fqf d}qL zf}rfnosf] lgdf{0f ePsf] 5   
 



सभाध्यक्ष मिोदय, 
अब म आगामी  आलिकु वर्कुो स्रोत अनमुान प्रस्ततु गन ुगइरिेको छु । 

राजश्व परामश ुसलमलतको बैठकबाट आगामी आ.व. मा अदतररक श्रोतबाट १ कोरड १ लाख रुपैयाँ राजश्व 
प्राप्त िनुे अनमुान गररएको छ।  त्यसैगरी संघीय सरकारको राजश्व वाँडफाँडबाट प्राप्त िनु े मूल्य अलभवृहद्ध 
करबाट ७ करोड ९७ लाख २ िजार ४ सय ५७ रुपैयाँ र प्रदेश सरकारको राजश्व वाँडफाँडबाट प्राप्त िनु े
सवारी सािन कर बापत ४३ लाख २९ िजार प्राप्त िनु ेअनमुान गरेको छु।  

त्यसै गरी अदतरसरकारी हवन्िय िस्तादतरण अदतगतु संघीय सरकारबाट समालनकरण अनदुान तफु १४ 
करोड ७६ लाख र शसत ुअनदुान तफु २२ करोड ५६ लाख प्राप्त िनुे अनमुान गररएको छ। त्यसै गरी 
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समालनकरण अनदुानबाट १ करोड २४ लाख ९ िजार, शसत ुअनदुानबाट ५० 
लाख, समपरुक अनदुानबाट ५० लाख र प्रशासनीक भवन अनदुान तफु ५० लाख प्राप्त िनुे अनमुान गरेको 
छु। 

त्यसै गरी चाल ुआ.व. मा खच ु िनु नसकेका आयोजनािरुबाट ३ करोड बराबरको रकम मौज्दात रिन े
अनमुान गरेको छु। 

यसरी सबै अदतरीक आय, राजश्व वाडँफाडँ, अदतरसरकारी हवन्िय िस्तादतरण र नगद मौज्दात गरी आगामी 
आ.व.को  लालग कुल जम्मा ५२ करोड ४७ लाख ४० िजार ४ सय ५७ रुपैया बराबरको आय िनु े
अनमुान गरेको छु। 

 

सभाध्यक्ष मिोदय,  

अब म आगामी आ.व.को व्यय अनमुान प्रस्ततु गने अनमुलत चािदछु। 

आगामी आ.व. मा कुल बजेट मध्ये चाल ुखच ुतफु २१ करोड २२ लाख २५ िजार रुपैया र पूजीगत खच ु
तफु ३१ करोड २५ लाख १५ िजार ४ सय ५७ रुपैयाँ खच ुिनुे अनमुान गरेको छु। 

 

सभाध्यक्ष मिोदय, 
िाल हवश्व भरर नै कोरोना भाइरसको मिामारीले हवश्व नै आक्रादत रिेको छ। कोरोना भाइरसको रोकिाम 
तिा लनयदिणका लालग रु १ करोड २० लाख रुपैया हवनोयोजन गरेको छु।  

गाउँपाललकाको प्रशासलनक भवन लनमाुण गन ु  १ करोड २५ लाख हवलनयोजन गरेको छु, त्यसै गरी 
गाउँपाललकाको बिउुद्देन्ययय सभािल लनमाुणका लालग रु. ७५ लाख हवलनयोजन गरेको छु। गाउँपाललका 
लभिका के्षििरुमा कृहर् बजार पवुाुिार लनमाुणका लालग २५ लाख रुपैया हवलनयोजन गरेको छु। त्यस्तै 
गाउँपाललकाको केदद्रमा सरुक्षा व्यवस्िापनलाई मध्य नजर गदै गाउँपाललकाको केदद्रमा प्रिरी कायाुलय 
स्िापना गन ुजग्गा व्यवस्िापनको लालग २० लाख रुपैँया र प्रिम शहिद लखन िापा हकल्लाको पूवाुिार 
हवकासका लालग जग्गा व्यवस्िापन गन ु ६० लाख हवलनयोजन गरेको छु। 

 

 



सभाध्यक्ष मिोदय, 
सबै वडाका मखु्य सडकिरुको स्तरोदतीका लालग  १ करोड २८ लाख २५ िजार हवलनयोजन गरेको छु। 
गाउँपाललकाको मखु्य सडकको रुपमा रिेको ढंुगागाडे बुंकोट नामजङु्ग घैरुङ्ग ताक्लङु्ग मनकामना रामशाि घाट 
सडक अदतगतु नामजङु्ग घैरुङ्ग लतनमान ेमनकामना सडक खण्डको स्तरोन्नतीका लालग १५ लाख हवलनयोजन 
गरेको छु। 

सभाध्यक्ष मिोदय, 
गाउँपाललका अदतगतुका कायलुयिरुको भवन सदुृहढकरणगने कायकु्रम अदतगतु मनकामना आयवेुद 
और्िालयको भवन ममतुका लालग ५ लाख, वडा नं. ५ र ७ को भवन लनमाुणका लालग १ करोड २५ लाख 
हवलनयोजन गरेको छु। िालमकु तिा पयटुहकय के्षिको रुपमा पररन्चत मनकामना मन्ददरके्षिको वारेमा 
जानकारी र्दन वडा नं. २ मा पयटुन सचुना केदद्र स्िापना गन ु२५ लाख हवलनयोजन गरेको छु। 

सभाध्यक्ष मिोदय,  

वैदेन्शक रोजगारीमा रिन ु भएका दाजभुाई तिा र्ददी बहिनीिरु मध्ये कोरोना भाइरसको कारण रोजगारी 
गमुाउन ुभएका गाउँपाललका बाँसीिरुलाई देश लभिनै स्वरोजगारी लसजनुा गन ुतिा कृहर् तिा पश ुउत्पादनमा 
गाउँपाललकालाई आत्मलनभरु बनाउन कृहर् हवकास कायकु्रम अदतगतु ७० लाख र पश ु हवकास कायकु्रम 
अदतगतु ७० लाख हवलनयोजन गरेको छु। 

सभाध्यक्ष मिोदय, 
गाउँपाललकाको न्शक्षा के्षिको हवकास गन ुर सामदुाहयक हवद्यालयिरुको शैन्क्षक गणुस्तर सिुार गन ु१ करोड 
४० लाख रुपैया हवलनयोजन गरेको छु।  

स्वास््य चौकीमा लनयलमत रुपमा गभ ु जाच गरी स्वास््य चौकीमा नै सरुन्क्षत रुपमा सतु्केरी िनु े
महिलािरुलाई सतु्केरी प्रोत्सािन भिा हवतरण कायकु्रमलाई लनरदतरता र्दएको छु। स्वास््य के्षिको सिुार 
तिा हवकासका लालग ८५ लाख रुपैया बजेट हवलनयोजन गरेको छु, भने गाउँपाललका स्तररय अस्पताल लनमाुण 
कायकुा लालग १५ लाख रुपैया हवलनयोजन गरेको छु।  

सभाध्यक्ष मिोदय, 
गाउँपाललका लभिका महिलािरुको लसप हवकास तिा क्षमता हवकासका लालग महिला हवकास कायकु्रम 
अदतगतु २५ लाख रुपैया हवलनयोजन गरेको छु भन े दललत उत्िान कायकु्रम अदतगतु ९ लाख रुपैया 
हवलनयोजन गरेको छू। जनजाती तिा लसमादतकृत समदुाय र अपाङ्ग लन्क्षत कायकु्रमका लालग ४ लाख ५० 
िजार रुपैया हवलनयोजन गरेको गररमामय सभामा जानकारी गराउन ुचािदछु। 

सभाध्यक्ष मिोदय, 
कायाुलय संचालन तिा व्यवस्िापनका लालग ७ करोड ६३ लाख रुपैया हवलनयोजन गरेको छु। लखन स्मतृी 
कायकु्रम संचालन, गठुी पंचमी कायकु्रम तिा माघे संक्रान्दत कायकु्रम संचालनका लालग १० लाख 
हवलनयोजन गरेको छु भन ेशहिद लखन रेलडयो कायकु्रमका लालग ३ लाख रुपैया हवलनयोजन गरेको छु। 
हवलभन्न संघ संस्िा अनदुानका लालग ९ लाख रुपैया हवलनयोजन गरेको छु भन ेकायाुलयको सशुासन प्रविनुका 



लालग ३० लाख रुपैया हवलनयोजन गरेको छु। सािै खेलकुद हवकास कायकु्रमका लालग २ लाख र 
गाउँपाललकामा हवद्यलुतकरणका लालग ५ लाख रुपैया हवलनयोजन गरेको छु।  

सभाध्यक्ष मिोदय,  

मनकामना क्षेिमा लसहढ बाटो लनमाुणका लालग ४ लाख रुपैया र लखन िापा हकल्लामा पूवाुिार हवकासका 
लालग १० लाख रुपैया हवलनयोजन गरेको छु। सािै वडाका जनताका आवययकता र मागिरु सम्बोिन 
गनकुा लालग ४ करोड ९५ लाख हवलनयोजन गरेको छु, सािै प्रत्येक वडािरुबाट टोल भेला गरी उक्त रकम 
वरावरको योजना कायकु्रम समेत छनौट भई सकेको छ।  

सभाध्यक्ष मिोदय, 
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग साझेदारीमा कायकु्रम संचालन गन ु१ करोड २० लाख रुपैया हवलनयोजन 
गरेको छु भन ेबाहढ पहिरो लगायतका प्राकृलतक प्रकोपबाट िनुे िनजनको क्षती दयलुनकरण गनकुा लालग १५ 
लाख हवलनयोज गरेको छु,। 

;efWoIf dxf]bo, 
of] ah]6sf] sfof{Gjog af6 ;8sx?sf] :t/ j[l4, pTkfbg / pTkfbsTjdf ;sf/fTds a[l4 x'g], 
yk cfo tyf /f]huf/Lsf cj;/df j[l4 x'g], u/Lla Go"lgs/0fdf ;3fp k'Ug] / ;d[4 ufpFkflnsf 
lgdf{0fsf] cfwf/zLnf v8f x'g] lj:jf; lnPsf]5' . 
;efWoIf dxf]bo,  
ah]6 th{'dfsf nflu dfu{bz{g ug{' x'g] ufpFkflnsfsf cWoIf Ho", k|d'v k|zf;sLo clws[t Ho", 
j8f cWoIfHo"x?, sfo{kflnsf ;b:oHo"x?, j8f ;b:o Ho"x?, /fi6«;]js sfd{rf/Lx?, lj1 
;Nnfxsf/ ;d"x, ljleGg /fhg}lts bnx?, gful/s ;dfh tyf kqsf/ hut\ ,gLlt If]q / 
ufpFkflnsfsf cfd gful/saf6 k|fKt ;Nnfx, ;'emfj / ;xof]u k|lt xflb{s cfef/ k|s6 ub{5' .  
wGoafb . 
 

 


