
 

 

दुह ुँ गाउुँपालिकाको पाच ुँ गाउुँसभामा उपाध्यक्ष श्री इश्वरी जोशी ज्यू द्वारा प्रस्तुत 

आ.व. २०७६/०७७ को बजेट बक्तव्यः– 

 

आदरणीय यस गाउँ सभाका सभाध्यक्ष ज्य ूतथा सदस्य ज्यहूरु, 

           दशेकै सदुरूपश्चिम उत्तरी भागमा रहकेो छुटै्ट पश्चहचान बनाउन सफल भएको यो दहु  ँ गाउँपाश्चलको आ.व. 

२०७६/०७७ को पाच  ँगाउँ सभाको वजटे तथा काययक्रम प्रस्ततु गनय पाउदा मलाई अत्यन्त खसुी एव ंगवय महससु भएको 

छ । यस घडीमा सवयप्रथम म राष्ट्रको लाश्चग प्राणको आह श्चत गने सम्पणुय ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रश्चत हाश्चदयक श्रद्धान्जली 

व्यक्त गनय चाहन्छु  । 

 संघीय लोकताश्चन्िक गणतन्िात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा श्चदगो शाश्चन्त, सशुासन, श्चवकास र समशृ्चद्धको 

आकांक्षा परूा गनय नेपालको संश्चवधान बमोश्चजम तीन वटै तहका सरकारहरु सञ्चालनमा आइसकेका छन ् । नेपाली 

जनताले आफैले श्चनमायण गरेको संश्चवधानको कायायन्वायनसँगै स्थानीय सरकारमा मश्चहला, दश्चलत,आश्चदबाश्चस जनाजाती 

तथा अल्पसंख्यक लगायतको अथयपणूय उपश्चस्थश्चत दशे्चखएको छ । यसले समावशे्चशतालाई प्रवर्द्यन गद ैसमाजका हरेक वगय, 

के्षि र समदूायको श्चवकास र समशृ्चद्धमा टेवा परुाउने कुरामा हामी श्चवश्वस्त छ  ँ। 

 श्चवगत लामो समयदशे्चख जनताका मशू्चछयत भएका श्चवकास र समशृ्चद्धका सपनाहरु स्थानीय सरकार गठन भएपश्चछ 

पनुः जागतृ भएका छन ्। जनप्रश्चतश्चनश्चधप्रश्चत जनताका आशा र आकांक्षा धेरै छन ्। हाम्रा समस्याहरु धेरै छन ्। स्रोत र 

साधन न्यनू रहकेो छ । उपलब्ध स्रोत र साधनबीच समशू्चचत तालमले श्चमलाई न्यनू स्रोत साधनबाट अश्चधक समस्या 

समाधान गनुय चनु तीको रुपमा रहकेो छ । तथापी चनु तीलाई अवसरको रुपमा श्चलई श्चमतव्यश्चयता अपनाई स्रोत साधनको 

सदपुयोग गनय प्रश्चतबद्ध रहकेो कुरा सम्माश्चनत सभालाई श्चवश्वास श्चदलाउन चाहन्छु । 

 बश्चस्तस्तर बाट योजनाहरुको छनोट भई वडा सश्चमश्चतको कायायलयबाट प्राथश्चमश्चककरण गरेर गाउँपाश्चलकामा 

आइसके पश्चछ बजटे तथा काययक्रम तजुयमा सश्चमश्चतले प्राथश्चमश्चककरण एव ंऔश्चचत्यको आधारमा योजनाहरु छनोट गरी 

काययपाश्चलकाबाट स्वीकृत गरी आज हामीले गाउँसभामा प्रस्ततु गरेका छ  ँ। गत आ व दशे्चखका क्रमागत योजना तथा 

काययक्रमहरु लाई कायायन्वयन गनय श्चनरन्तरता श्चदएका छ  । सहभाश्चगतामलुक योजना तजुयमा प्रश्चक्रया अवलम्वन गरी 

गाउँपाश्चलकाको आय, व्यय, योजना, नीश्चत तथा काययक्रम एव ंबजटे अषाढ १० गते श्चभि पेश गरी सक्न ुपने भन्ने प्रावधान 

बमोश्चजम आजको यस सभामा बजटे तथा काययक्रम पेश गरेका छ  । यसमा व्यापक छलफल गरी पाररत गरेर आगामी 

आ व दशे्चख कायायन्वयनको श्चदशामा जानेछ  । श्चवश्चभन्न काययश्चवश्चध र श्चनयमावलीहरु काययपाश्चलका वाट स्वीकृत भएका 

छन ्। यस दहु  ँगाउँपाश्चलकाले आगामी आ व का लाश्चग श्चलएको नीश्चत तथा काययक्रम यस भन्दा पवूय प्रस्ततु भसैकेको छ 

।  

      चाल ुआ.व. २०७५/०७६ को यथाथय आय व्ययको अनमुोदन, आगामी आ.व. २०७६/०७७ को बजटे तथा 

काययक्रमको अनुमाश्चनत बाश्चषयक बजटे तथा काययक्रम¸राजश्व र व्ययको अनमुान  स्वीकृत गनय सभामा पेश गरेको छु ।  

 प्राप्त अवसरको सदपुयोग र चनु श्चतहरुको सामना गद ैदहु  ँगाउँपाश्चलका के्षिको भोली र भश्चवष्ट्यको श्चवकासको 

खाकाको रुपमा प्रस्ततु आश्चथयक वषय २०७६/०७७ को बजटेका उद्दशे्यहरु यस प्रकार प्रस्ततु गरेको छु । 



 

 

 वडा कायायलयलाई सेवा प्रवाहको केन्रको रुपमा श्चवकश्चसत गने, 

 श्चदगो श्चवकासको अवधारणा अनरुुप श्चवकास पवूायधारको श्चनमायण गने, 

 आश्चथयक के्षिमा लगानी माफय त जनताको आय आजयनमा सधुार गने, 

 सामाश्चजक श्चवकासको माध्यमबाट समग्र श्चवकासको आधार तयार गने, 

 स्थानीय जनतामा पररवतयनको अनभुशू्चत गराउने, 

उल्लेश्चखत उद्दशे्यहरु हाश्चसल गनयका लाश्चग यस बजटेका प्राथश्चमकताहरु दहेायबमोश्चजम  श्चनधायरण गरेको छुः 

 स्वच्छ दहु ँ̧ सनु्दर दहु ँ̧ समरृ्द् दहु  ँको मलु नारा लाई साथयक तलु्याउने¸ 

 सडक एव ंपवुायधार सम्बन्धी आयोजना समयमा गणुस्तरीय ढंगले सम्पन्न गनय जोड¸ 

 कृश्चष, पश ुतथा सहकारीका माध्यामद्वारा उत्पादनमा वशृ्चद्ध र आय आजयनका काययक्रममा जोड, 

 श्चशक्षा, स्वास््य खानेपानी, सरसफाइ लगायतका क्षेिको श्चवकासमा जोड, 

 वडा कायायलय ममयत, सधुार तथा व्यवस्थापन सश्चहत सेवा प्रवाहमा श्चनयश्चमतता¸ 

 लैङ्श्चगक समानता तथा सामाश्चजक समावेशीकरण , 

 बालमिैी र बातावरणमैिी स्थानीय शासन प्रवर्द्यन, 

 गाउँपाश्चलकार्द्ारा संचालन गरीएको उपाध्यक्ष यवुा स्वरोजगार काययक्रमको श्चनरन्तरता¸ 

 कला¸साश्चहत्य र संस्कृश्चतको संरक्षण¸ 

 अब म दहु  ँ गाउँपाश्चलकाको श्चयनै उद्दशे्य तथा प्राथश्चमकतामा आधाररत रही तयार गररएको आश्चथयक वषय 

२०७६/०७७ को वाश्चषयक बजेट तथा काययक्रम प्रस्ततु गनय चाहन्छु । 

सभाध्यक्ष महोदय,  स्थानीय सरकारको अवधारण, श्चवकेश्चन्रकरणको मलु ममय लाई आत्मसाथ गद ैयो बजटे तथा 

काययक्रम श्चनमाणय गररएको छ । बजटेको श्चसश्चमतता एव ंआवश्यकताको अश्चसश्चमतता लाई श्चवचार गरी प्राथश्चमकता प्राप्त 

योजनाहरुमा बजटे श्चवश्चनयोजन गररएको छ । गाउँपाश्चलका श्चभि थपु्रै समस्या र चनु श्चत हरु छन । बाढी,पश्चहरो¸भकु्षय¸ ढल 

श्चनकास आश्चद समस्या हरु हामी साम ुछन ्। गाउँपाश्चलकाको गरुुयोजना बनाई कायय गनुय जरुरी  छ । यसको लाश्चग आवश्यक 

रकमको व्यवस्था गररएको छ । आगामी आ व दशे्चख लेखा श्चहसाव राख्ने SUTRA सफ्टवयेरको प्रयोग गररन ेछ । 

श्चवश्चभन्न प्रकारका सफ्टवयेरहरु खररद गरी कागज श्चवश्चहन प्रणालीको सरुुवात गररने छ । श्चवश्चभन्न दात ृ संस्थाहरु संग 

समन्वय गरी कामकाज गनयका लाश्चग रकम श्चवश्चनयोजन गरेको छु । कायायलय भवन श्चनमायणका लाश्चग जग्गा खररद प्रकृयाको 

थालनी गररएको छ । आगामी आ व मा उक्त काययको सम्झ ता गरी कायय प्रारम्भ गररने छ । सो का लाश्चग रकम श्चवश्चनयोजन 

गरेको छु । पययटन प्रवर्द्यनका लाश्चग श्चहश्चकला श्चशर्द्टोपी सडको श्चनमायण काययको दईु चरणमा कायय प्रारम्भ गररएको छ । थल 

श्चसश्चलङच रा बह उद्दशे्चशय झो प ुको श्चनमायण कायय श्चतव्रताका साथ भइरहकेो छ । आगामी आ व मा उक्त कायय सम्पन्न गररन े

छ । गाउँपाश्चलकाले प्रारम्भ गरेको कक्षा कोठमा श्चशक्षक श्चवद्यालयमा अश्चभभावक¸स्वच्छ दहु ,ँ सनु्दर दहु ,ँ समदृ्ध दहु कँो 
मलू नारािाई साथयक बनाउने अश्चभयान¸ उपाध्यक्ष युवा स्वरोजगार काययक्रम¸वडा अध्यक्ष टोल सधुार 

काययक्रम¸गाउँपाश्चलका अध्यक्ष सडक योजना काययक्रमलाई श्चनरन्तरता श्चदइएको छ ।   



 

 

 कृश्चष, श्चसंचाई, स्वास््य, श्चशक्षा, सडक, खानेपानी लगायत अन्य के्षिमा अपेक्षा गरे अनसुार रकम श्चवश्चनयोजन 

गनय सश्चकएको छैन । तलुनात्मक रुपमा आन्तररक आय उठ्न नसक्दा गाउँपाश्चलकाको आश्चथयक स्तर माथी उठाउन 

सश्चकएको छैन । गाउँवासीका माग र स्रोत साधन को क्षमता वीच सन्तलुन कायम गनय कश्चठन भएको छ । वडा सश्चमश्चत 

वाट प्राथश्चमकता भई आएका योजनाहरु लाई गाउँपाश्चलकाको क्षमता हरेी समट्ेने प्रयास गरेका छौं ।  

 सबै करदाता लाई करको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । मलैे श्चतरेको कर मरैे गाउँको श्चवकास का लाश्चग नै हो भन्ने 

भावनाको श्चवकास ह न ुजरुरी छ । आगामी आ.व. २०७६/०७७ दशे्चख सम्पती कर लगाउने श्चवषयमा गाउँपाश्चलकाले सोच 

राखकेो छ ।  

 

 

सभाध्यक्ष महोदय,  

 संसश्चदय अभ्यास अनरुुप हामीले कायय संचालन गनुय पने¸श्चनणयय गनुय पने भएको ह दा सरुुको अवस्थामा यो 

प्रश्चकया न लो नै रह्यो । स्थाश्चनय तहल ेसरकारको मलु्य र मान्यता अनरुुप काम गनुय पने भएकोले धरै जसो जनताका माग 

परुा गनय सश्चकएको छैन । सवायङ्श्चगण श्चवकासको मलु ममयलाई ध्यानमा राखी बजटे बाँडफाँड गनुय परेको छ । हामीले गत 

वषय सम्म अधरुा रहकेा योजनाहरुलाई यस वषय पश्चन श्चनरन्तरता श्चदएका छ  ँ। पवूायधार श्चवकासले माि श्चवकासको वहृत 

अवधारणालाई समट्ेन सक्दनै । पवूायधार श्चवकास सँगै आश्चथयक श्चवकास, सामाश्चजक श्चवकास, वातावरण तथा श्चवपद ्

व्यवस्थापन, संस्थागत सधुार, सशुासन जस्ता श्चवश्चवध के्षिको सन्तशु्चलत श्चवकासले नै समग्र श्चवकासलाई समट्ेदछ । तसथय 

यीनै क्षेिको श्चवकासको लाश्चग बजटेको व्यवस्था गरीएको छ । आगामी आ व दशे्चख  घर नक्सा पासको प्रकृयामा सबै 

जसो घरधनीहरुलाई ल्याइनेछ । नयाँ घर बनाउदा अश्चनवायय रुपमा घर नक्सा पास गरी घर श्चनमाणय गनुय पने व्यवस्था लाई 

लाग ुगररने छ । सडक स यय वश्चत्तको लाश्चग स्थानीय टोल श्चवकास संस्था, उपभोक्ता सश्चमश्चत, सामदुायीक संस्था आश्चदले 

माग गरेमा सोका लाश्चग वडाहरु वाट रकम को व्यवस्था को थालनी गररनेछ । स्वास््य केन्रहरुका लाश्चग रकम छुट्याइएको 

छ । श्चशक्षा, स्वास््य, कृश्चष, खलेकुद श्चवपद व्यवस्थापन, ममयत संभारका लाश्चग पश्चन रकम वाडफाड गररएको छ ।  

सभाध्यक्ष महोदय,   

अब म आगामी आ.व. २०७६/०७७ का लाश्चग श्रोतको अनमुान तथा त्यसका माध्यम एव ंश्चवश्चनयोश्चजत बजटेका बारेमा 

प्रकाश पानय चाहन्छु । आगामी आ.व. २०७६/०७७ को कुल बजटे २८,५५,८९,४७७/-  प्रस्ताव गनय चाहन्छु । उक्त 

रकम संश्चघय श्चवश्चत्तय समाश्चनकरणबाट रु. ८ करोड ५७ लाख¸संश्चघय सशतय अनदुान बाट रु. १० करोड २४ लाख¸संश्चघय 

राजश्व बाडफाड बाट रु. ४ करोड ४३ लाख¸प्रदशे श्चवश्चत्तय समाश्चनकरणबाट ६८ लाख २७ हजार¸प्रदशे सवारी साधन 

करबाट रु. १७ लाख ३७ हजार¸ आन्तररक आम्दानीबाट रु. १५ लाख ५० हजार¸स्थाश्चनय तह क्षमता श्चवकास 

काययक्रमबाट रु. ३ लाख ५ हजार¸ स्थानीय पवूायधार श्चवकास साझदेारी काययक्रमबाट ७५ लाख¸जषे्ठ नागररक दीघय सेवा 

सम्मान काययक्रमबाट रु. १ करोड ६२ लाख १५ हजार¸प्रदशे सरकार सम्परुक अनदुानबाट रु. १ करोड १३ लाख ६४ 



 

 

हजार¸प्रदशे श्चवशषे अनदुान बाट रु. ७५ लाख¸संघको रोयल्टीबाट रु. १ लाख ९१ हाजार ४७७ प्राप्त ह ने प्रस्ताव गरेको 
छु । 

यसै गरी खचय तफय  चाल ुखचय रु. १९ करोड २ लाख ९७ हजार र पशु्चजगत खचय रु. ९ करोड ५२ लाख ९२ हजार ४७७ 

खचय ह ने प्रस्ताव गरको छु जनु चाल ुखचय ६६.६४ प्रश्चतशत र पशु्चजगत खचय ३३.३६ प्रश्चतशत दशे्चखन्छ । 

 

        उपरोक्त बमोश्चजमको रकम मध्येबाट संघ श्चवश्चत्तय समाश्चनकरण¸संघ राजश्व बाडफाड प्रदशे श्चवश्चत्तय 

समाश्चनकरण¸प्रदशे सवारी कर¸आन्तररक आम्दानी र संघको रोयल्टी बाडफाड गदाय भ श्चतक पवूायधार तफय  ५५.७० 

प्रश्चतशत¸समाश्चजक श्चवकास तफय  १५.५७ प्रश्चतशत¸संस्थागत श्चवकास तथा सेवा प्रभाव तफय  १३.७३ प्रश्चतशत¸आश्चथयक 

श्चवकास तफय  ६.३५ प्रश्चतशत¸वातावरण तथा श्चवपद व्यवस्थापन तफय  ८.६५ प्रश्चतशत रकम श्चवश्चनयोजन गररएको छ । 

 

 आगामी आ.व. २०७६/०७७ का लाश्चग प्रस्ताव गररएका योजना तथा काययक्रम¸राजश्व र व्ययको अनमुान एवं 

२०७६ जषे्ठ मसान्त सम्मको आम्दानी र खचय रकमको श्चववरण अनसुचूीमा उल्लेख गररएको छ । आश्चथयक ऐन र 

श्चवश्चनयोजन ऐन यसै साथ संलग्न गरेको छु ।  

अन्तमा, बजटे, नीश्चत तथा काययक्रम तजुयमा प्रश्चक्रयामा सहयोग गनुयह ने सम्पणुय पदाश्चधकारी, कमयचारी श्चमिहरु, राजश्चनश्चतक 

दलका प्रश्चतश्चनश्चधहरु,  मश्चहला, दश्चलत, आश्चदबासी जनजाती, जषे्ठ नागररक, अशक्त अपांग लगायत सबै गाउँबासीहरु 

लाई हाश्चदयक धन्यवाद श्चदन चाहन्छु । यस गाउँपाश्चलकाले थालनी गरेको श्चवकास श्चनमाणय का काययहरुमा दहु वँासी सबैको 

सकारात्मक सहयोग ह नेछ भन्ने अपेक्षा गद ैसभाध्यक्ष ज्यकूो अनमुश्चतले आ.व. २०७६/०७७ को यो वजटे तथा काययक्रम 

स्वीकृतीका लाश्चग टेबलु गदयछु ।  

धन्यवाद । 


