
 

 

यस ऐसेलुखर्क  गाउँपाललर्ार्ो  आ.ब .२०७६।२०७७ र्ो बालषकर् बजेट 

सार्कजलनर्ीर्रण सामारोहमा उपस्थथत हुनुभएर्ा यस गाउँ र्ायकपाललर्ार्ा 

आदरलणय अध्यक्ष जु्य गाउँ सभार्ा समु्पणक सदस्य जु्यहरु लहमाल एफ.एम बाट 

देशभर साथै फेसबुर् लाईभ एंर् अनलाईनमाफक त संसारभर प्रत्यक्ष सुलनरहनुभएर्ा 

समु्पणक आमा बुबा दाजुभाइ तथा लददी बलहनीहरु यस ऐसेलुखर्क  गाउँपाललर्ार्ा 

समु्पणक र्मकचारी बुस्िजीर्ी महानुभार्हरु एंर् सञ्चारर्लमक लमत्रहरु । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणति नेपालको संघघयता कायाान्रयनको कोसेढ ंगा रुपमा रहेको 

स्थाघनय तहको घनर्ााचन सम्पन्न भइा घनर्ााघचत जनप्रघतघनघधको हैघसयतमा यस ऐसेल खका  

गाउँपाघलका आघथाक बर्ा २०७६॰२०७७ को बजेट प्रस्त त गना पाउँदा म आफ लाई 

गौरर्ान्त्रित भएको महस स गदाछ  ॰म ल कलाई यस अर्स्था सम्म ल्याईप याउन आफ्नो प्राण 

आहुघत घदने सम्प णा ज्ञात अज्ञात शघहदहरु प्रघत हाघदाक श्रदाञ्चाघल अपाण गदाछ  साथै घाईते 

एंर् बेपत्ता पररर्ारहरुप्रघत उच्च सम्मान प्रकट गदाछ  ॰ 

म ल कमा स्थाघनय तहको घनर्ााचन पश्चात घर्कास प्रघत जनतामा आशाको घकरण संच्चार 

भएको छ ॰घहजोको केन्द्रीकृत घर्कास  प्रघकयाले अर्रोध गरेको घर्कासको गघतलाई घतब्र 

बनाउने गहन घजमे्मर्ारी हामीमा आएको छ ॰यो हाम्रा लाघग अर्सर र च नौघत पघन हो ॰ 

पररर्तान सन्दभामा घर्कासका ढोकाहरु प्रससै्त ख लेका छन् र अर्को घर्कासलाई 

सहभाघगताम लक समारे्शी एंर् पररणामन्म ख बनाउँदै लान पने बाध्यता हाघम 

जनप्रघतघनघधहरुको काँधमा घजमे्मर्ारी आएको छ ॰ 

घय घर्धमान् पररन्त्रस्थघतहरुको पररघधघभत्र रहेर म यस ऐसेल खका  गाउँपाघलकाको भघर्ष्यसँग 

जोघडएर आएको घर्कास र त्यसको कायाान्रयनमा आर्श्यक पने बजेट घलएर यहाँहरुमाझ 

उपन्त्रस्थत भएको छ  ॰ बजेट घनमााणमा आर्श्यक मागादशान गन ाहुने गाउँपाघलकाका अध्यक्ष 

ज्य ‚कायापाघलकाका सदस्य साघथहरु ‚र्डा सघमघतका सबै साघथहरु ‚घबर्यगत सघमघतका 

सबैपदाघधकारीहरु‚राजघनघतक दलका प्रघतघनघधहरु ‚घर्द्धान तथा ब द्धीघजघर्हरु‚गाउँपाघलका 

के्षत्रका सबै राष्ट्र सेर्क घमत्रहरु एंर् आम घर्कासपे्रघम नागररकहरुमा हाघदाक आभार प्रकट 

गदाछ  ॰यसका साथै आगघम आघथाक बरे्मा ऐसेल खका  गाउँपाघलकाको घर्कास र समृन्त्रद्धका 

लाघग अन दान बजेट व्यर्स्था गररघदने नेपाल सरकार ‚१ नं प्रदेश सरकार ‚सम्प णा घर्कासका 

साझेदार एंर् आम करदाताहरुमा म गाउँकायापाघलकाका तफा बाट हाघदाक आभार व्यत्त 

गदाछ  ॰ 



 

 

उपस्थथत समु्पणक महानुभार्हरु 

अर् म आगाघम आ.ब २०७६॰२०७७ को अन माघनत आय र व्यय प्रस्त त गन ाप र्ा चाल  आ.ब 

मा संच्चाघलत योजना तथा कार्य्ामहरु सघमक्षा प्रस्त त गना अन मघत चाहान्छ  ॰ 

चाल  आ.ब २०७५॰२०७६ का लाघग गत बर्ा २०७५साल   असार २७    गते यही सम्माघनत 

गाउँसभाबाट घर्घनयोघजत रकम रु २८ करोड ५६ लाख ८ हजार ९ सय ८७ मधे्य कघतपय 

योजना तथा कायाक्रमहरु समयमा सम्पन्न नभएको कारणले कररब १ करोड  

गाउँपाघलकाको संघचत कोर्मा नै संघचत हुने देन्त्रखन्छ ॰ चाल   बर्ा चाल  तफा  क ल बजेट 

४करोड५१लाख४५हजार॰– मधे्य असार ९ सम्म ३करोड१०लाख६६हजार७सय २१ खचा भई 

कररब ७० % खचा भईसकेको देन्त्रखन्छ ‚ प घजगत १०करोड‚१लाख‚४ हजार॰– मधे्य असार ९ 

सम्म ८‚करोड३लाख७१ हजार१ खचा भई ८१ % खचा भई सकेको देन्त्रखन्छ ॰यस बर्ा 

संचाघलत घबर्यगत योजनाहरुले यस गाउँपाघलकाको समग्र घबकासमा स धार ल्याएको छ॰ 

सडक प र्ााधारहरुलाई प्राथघमकतामा राखेर गाउँपाघलकाको केन्द्रसँग जोघडएको छ ॰ 

मघहला घर्कास सम द्ध कायाक्रमहरु ‚कृघर् र पश  घर्कासका कायाक्रमहरु ‚य र्ा स्वरोजगार 

ताघलम‚घशक्षा के्षत्रका स धारका ताघलम एंर् गोघि लगाएतका शे्रत्रगत कायाक्रमहरुले तपाई 

हाघम सबैलाई सकरात्म सने्दश फैलाएको छ ॰ जीर्नस्त्तरमा स धार ल्याएको छ ॰ यधघप 

पघहलो बर्ा घभत्र जनशन्त्रिको ‚ अन गमन ‚उपभोिा सघमघतको लापरर्ाही लाई मध्यनजर 

गदे द्रोस्रो बर्ामा धेरै स धार भई योजनाहरु समयमै सम्पन्न भएका छन् ॰ तसथा आगघम 

आघथाक बर्ामा अझै समयमा ताघलका बनाएर हामी योजना तथा कायाक्रमहरु समय अगाघड 

नै प रा गने ‚अपेक्षाकृत ग णस्त्तर र लागतमा सम्पन्न गने बाताबरण तयार गने आर्श्यकता 

देन्त्रखएको छ ॰ 

उपस्थथत समु्पणक महानुभार्हरु 

अर् म आ.ब २०७६॰२०७७ को यस गाउँपाघलकाको बजेट प्रस्त त गने अन मघत चाहान्छ  ॰ 

१.सोच 

ऐसेल खका  गाउँपाघलकालाई शाि ‚सम द्ध एंर् प र्ााधारय त्त नम ना गाउँपाघलकाको रुपमा 

स्थाघपत गने ॰ 

२.लक्ष्य 



 

 

आ.ब २०७६॰२०७७ घभत्र यस गाउँपाघलकाको भौघत्तक एंर् सामाघजक घर्कासमा आम 

नागररकहरुले प्रत्यक्ष अन भ घत गने न्त्रस्थघतको घसजाना गने‚ 

३.उिेश्य 

- यस ऐसेल खका  गाउँपाघलकार्ाघसको जीर्नस्त्तरमा स धार ल्याई घर्कासको प्रघतफल 

हाघसल गराउँदै पररर्तानको प्रत्यक्ष अन भ घत गराउने यस बजेटको प्रम ख उदे्धश्य हुनेछ ॰ 

-सडक सञ्जालकोस्तरोन्त्रि तथा स रघक्षत ‚ग णस्त्तरीय र भरपदो यातायातको पहँुचमा रृ्द्धी 

गने॰ 

- गाउँपाघलकाको केन्द्र सम्म केन्द्रीय घर्ध घतयलाईन घबस्तार गदे अन्य र्डामा समेत घबस्तार 

गदे लैजाने ॰ 

-गाउँपाघलकाघभत्र स्वास्थ्य तथा घशक्षा के्षत्रमा देन्त्रखएका कघमकमजोररहरुलाई घनर्ारण गदे 

ग णस्तररय स्वास्थ्य सेर्ा तथा घशक्षाको प्रत्याभूघत घदलाउने ॰ 

-परम्परागत कृघर् प्रणालीमा स धार ल्याउने ॰ 

-घबर्त व्यर्स्थापन प र्ातयारी तथा प्रघतकायालाई प्रभार्कारी बनाउने ॰ 

-सार्ाजघनक प्रशासन र सेर्ा प्रर्ाह च स्त‚द रुस्त ‚पारदशी‚जर्ाफदेघह एंर् प्रर्ाभकारी भएको 

हुनेछ ॰ 

४.प्राथलमर्ता 

आ.ब २०७६॰२०७७ को बजेटको प्राथघमकता के्षत्रहरु घनम्न बमोघजम रहेका छन ॰ 

 सडक स्तरोन्नघत 

 घबध त घबस्तार 

 स्वास्थ्य 

 घशक्षा 

 खानेपाघन 

 स चना तथा संचार प्रघर्घध 

 ग णस्तरीय सेर्ा प्रर्ाह र स शासन 

 



 

 

उपन्त्रस्थत गाउँसभाका आदरणीय अध्यक्ष्यज्य  एंर् सम्प णा महान भार्हरु ‚ अब म चाल  

आ.ब २०७६॰२०७७ मा संञ्चालन हुने योजना तथा कायाक्रम र सो को अन माघनत 

बजेट प्रस्त त गने अन मघत चाहान्छ  ॰ 

आगघम आघथाक बर्ाका लाघग आय र व्ययको अन मानको अन मान देहायबमोघजम 

रहेको छ ॰ 

 

आय तफक  

 संघघय सरकारबाट प्राप्त सशता अन दान      - रु १५ करोड ४९ लाख 

 संघघय सरकारबाट समाघनकरण अन दान    - रु ७ करोड ५८ लाख 

 संघघय सरकारबाट राजश्व र्ाँडफाड अन दान- रु६ करोड ६ लाख 

 प्रदेश सरकारको समाघनकरण अन दान  -     रु ६९ लाख 

 प्रदेश सरकारको सर्ारी साधन कर      -     रु३० लाख ८४ हजार 

 चाल  आ.बको ०७५॰०७६को अन माघनत रकम     -    रु १ करोड 

 आगघम बर्ाको अन माघनत आिररक श्रोत- १८ लाख ८३ हजार १ सय 

 जम्मा बजेट           ३१ र्रोड ३१ लाख ६७ हजार १ सय 

व्यय तफक  

सशात अन दान कायाक्रम तोकेबमोघजम हुने--रु१५ करोड ४९ लाख 

चाल  खचा                                              -रु ५ करोड ६० लाख 

प घजगत खचा                                          -रु १० करोड २२ लाख ६७ हजार १ सय 

 रु्ल व्यय         ३१ र्रोड ३१ लाख ६७ हजार १ सय 

 

सभाध्यक्ष महोदय 

हरेक स्थाघनय तहले प्रते्यक बर्ाको असार १० गते बजेट तज ामा गरी सार्ाजघनक गन ा 

पने कान नी व्यर्स्था रहेको छ ॰ सोही अन रुप आघथाक बर्ा २०७६ ॰२०७७को 

बाघर्ाक संघघय सरकार तथा प्रदेश सरकार बाट यस गाउँपाघलकालाई घबघनयोघजत 

सशात‚ राजश्व र्ाँडफाड र समाघनकरण अन दान समयमै प्राप्त हुन नसकेकाले यो 

बजेटलाई घर्स्त त बनाउन नसकेकोमा जानकारी यस सम्माघनत सभामा जानकारी 

गराउँदछ ॰ सभाध्यक्ष महोदय आफैले पेश गन ाभएको नीघत तथा कायाक्रम लाई 

प्रभार्कारी बनाउन यस बजेटलाई सोही अन रुप तयार हुन पने देन्त्रखन्छ ॰ संघघय 

सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशात अन दानका कायाक्रमहरु 



 

 

सोहीअन रुप संचालन हुनेगरी आर्श्यक व्यर्स्था घमलाएको छ  ॰समाघनकरण 

अन दान माफा त संचालन हुने प घजगत तफा का कायाक्रमहरुलाई आगघम बैठकमा पेश 

गने अन मघत माग गदेछ  ॰ 

 

ऐसेल खका  गाउँपाघलकाको घर्कास समृद्धीका लाघग बजेट उपलब्ध गराउन हुने संघघय 

तथा प्रदेश सरकार ‚अन्य दातृ घनकाय ‚घर्कास साझेदार एंर् आम सहयोगी 

संस्थाहरुप्रघत हाघदाक आभार प्रकट गदाछ ‚ साथै सहयोग घनरिर अपेक्षा समेत गदाछ  

॰प घजगच खचा अन्त्रिम चौमाघसकमा मातै्र हुने घर्गतको परीपाटीलाई अन्त्य गदे 

आघथाक बरे्को पघहलो चौमाघसकबाटै सि घलत खचा हुने व्यर्स्थाका लागी म योजना 

छनौट गन ाहुने सम्प णा र्डाबासी महान भार्हरु ‚उपभोिा सघमघतहरु एंर् र्डाका 

जनप्रघतघनघध साघथहरुमा घबशेर् अन रोध गदाछ  ॰ 

यो बजेटलाई कायाान्रयनमा सबै पक्षमा साथ सहयोग घमल्ने अपेक्षा गदाछ  ॰अन्त्यमा 

बजेट तयारीका महत्वप णा सल्लाह स झार् घदनहुने संघघय तथा प्रदेश सरकारका 

माननीय ज्य हरु ‚गाउँपाघलका अध्यक्षज्य  ‚ सम्प णा घबर्यगत सघमघतका सदस्यहरु 

‚राजघनघतक दलका नेतृत्वहरु ‚ पेशाकघमा ‚ब न्त्रद्धघजघर् तथा आम जनसम दायमा र 

घबशेर्गरी गाउँकायापाघलकाको कायाालयका सम्प णा कमाचारीमा हाघदाक आभार 

व्यत्त गदाछ  ॰ 

धन्यबाद 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


