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श्रीमान् सभाध्यक्ष महोदय, 

प्रमुख अलतलथज्यु. 

लवलशष्ट अलतलथज्यु. 

प्रमुखप्रशासकीय अलिकृतज्यू तथा अन्य कमिचारी बगि ज्यु 

वडाध्यक्ष लगायत गाउँकायिपाललका तथा गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

प्रिानाध्यापकज्यूहरु 

लवलभन्न नगरपाललका तथा गाउँपाललकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तथा वडाध्यक्षज्यूहरु 

राजनीलतक दलका प्रलतलनलि, नागररक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रमुख तथा 

प्रलतलनलिज्यूहरु 

पत्रकारलमत्रहरु 

सुरक्षा लनकायका प्रमुखज्यूहरु 

सम्पुर्ि अलतथीगर्, 

र उपलस्थत महानुभावहरु । 

 

बारा लजल्लाको मध्यभागमा अवलस्थत बारागढी गाउँपाललकाको भाग्य र भलवष्यको फैसला गने चरर्का 

साक्षी हामी जनप्रलतलनलिसामु थुप्रै अवसर र साथसाथ ैचुनौलतहरु पलन लवद्यमान छन।् स्थानीय सरकारको 

रुपमा रहकेो स्थानीय तहको पुर्िका यािन्वयनका लालग सारा राज्य लालगरहकेो वतिमान अवस्थामा यो एक 

लनतान्त नयाँ प्रर्ाली र प्रकृया भएकाले केही अन्यौलता र लद्वलविाका बाबजुद नेपालको संलविान, ऐन 

कानून, मन्त्रालयहरुबाट प्राप्त ददग्दशिन आददका आिारमा लवलभन्न लवर्यगत लसललङको आिारमा 

सहभालगतामूलक तवरले आयोजना र कायिक्रम छनौट गरी नीलत कायिक्रम र बजेट तजुिमा गरेका छौ ँ। 

यस आर्थिक बर्िमा आयतफि  नेपाल सरकार अथि मन्त्रालयबाट प्राप्त लवत्तीय समानीकरर् अनुदान अन्तगित रु. 

१० करोड १३ लाख, सशति अनुदानमध्ये लशक्षा, कृलर्, पशु र स्वास्थतफि  गरी जम्मा रु. ९ करोड ३८ लाख, 

बहुक्षेलत्रय पोर्र् कायिक्रमको रु १३ लाख ३४ हजार, सामालजक सुरक्षा भत्ताको ३ करोड ८४ लाख, राजस्व 

बाडफाड प्राप्त ६ करोड ८२ लाख  खानेपानी तथा सरसफाइ शशित रु १७ लाख सुरक्षीत अप्रावशन 

परीयोनजा मा रु १७ लाख रहकेो छ भन ेत्यसै गरर प्रदशे सरकारबाट प्राप्त लवलतय समानीकरर् बजेट रु ७ 

करोड १५ लाख ८ हजार, शशित बजेट रु ५० लाख, लबशेर् अनुदान रु २० लाख, समपुरक अनुदान रु ३० 

लाख तथा आन्तरीक राजस्व आय प्रके्षपर् श्रोत बाट अनुमानीत रु २५ लाख १ हजार पाँच सय, प्रद्रशेबाट 

सवारी सािन कर बापत रु ३२ लाख २ हजार अलघल्लो आ.ब. को बैक मौज्दात रु. ३ करोड गरी आ.ब. 

२०७६/०७७ को कुल बजेट ३५ करोड ९२ लाख ९५ हजार ५ सय रहकेो छ । 

त्यसै गरी खचितफि  चालु तथा प्रशासनीक खचि तफि  रु. ७ करोड ३९ लाख ३ हजार ५ सय, पुजजँगततफि  

कायािलय सञ्चालन तथा लबकास समेतको गरी जम्मा रु १३ करोड ८४ लाख ५८ हजार र सशतितफि  रु.९ 

करोड ८८ लाख गरी जम्मा खचि समेतरु. २३ करोड ७२ लाख ५८ हजार रहकेो छ । 



 

  

नेपाल सरकारद्वारा अन्तर सरकारी लवत्तीय हस्तान्तरर् अन्तगित लवलभन्न लवर्यगत कायािलय पशु. लशक्षा र 

स्वास्थतफि  मालथबाट नै कायिक्रम तय भइ आएको शसति अनुदान रु ९ करोड ३८ लाख जस्ताको तस्तै 

सम्बलन्ित के्षत्र मै खचि गनुिपने भएकाले सोतफि  कुन ै आयोजना/ कायिक्रम बनाइरहनु परेन । साथै नेपाल 

सरकारद्वारा प्राप्त भएको शशति अनुदानहरुमध्ये सामालजक सुरक्षाभत्ता ३ करोड ८४ लाख,  बहुक्षेलत्रय पोर्र् 

कायिक्रमको रु १३ लाख ३४ हजार र लबलत्तय समालनकरर्को रु १० करोड १३ लाख हाम्रो बारागढी 

गाउँपाललकाको आफ्नो राजस्व आय रु. २५ लाख १ हजार ५ सय तथा गत बर्िको नगद मौज्दात गरी कुल 

हुन आउन े रु १३ करोड ८४ लाख ५८ हजारको मात्र कायिक्रम बनाउनु पनेभएकोमा सो रकमको मात्र 

कायिक्रम बनाइएको छ । 

यस गाउँ कायिपाललकाको कायािलय, वडा कायािलय र लवलभन्न लवर्यगत के्षत्र आर्थिक लवकास, सामालजक 

लवकास, वातावरर् तथा लवपद व्यवस्थापन, संस्थागत लवकास, सुशासन र सेवा प्रवाह समेतको लालग चालु 

तफि  जम्मा रु. ६ करोड ४३ लाख रुपैया ँ छुट्ट्याइएको छ भन े पुलजगततफि  ( भौलतक पूवाििार लबकास, 

आयोजना, कायिक्रम) को लालग रु. ७ करोड ४१ लाख ५८ हजार छुट्ट्याइएको छ । यसरी पुलजगततफि  

छुयाइएको लवर्यगत लसलङ र वडागत लसललङको आिारमा छ वटा वडा कायािलयबाट बस्ती स्तर टोल स्तर 

हुदँ ैसहभालगतामुलक तवरले तपशीलको लबर्यगत के्षत्रहरुमा योजना संकलन गररएको छ । 

लवर्य क्षते्रगत कायिक्र तथा बजटे गाउँपाललका स्तरीय  

आर्थिक क्षेत्र 

 युवाहरुलाई कृलर् के्षत्रमा आकर्र्ित गनि कृलर् र पशुपालन व्यवसालयकता उन्मुख लवलभन्न कायिक्रम 

सञ्चालन गररने छ । यसको लालग कृलर् के्षत्रमा गाउँपाललका स्तरमा जम्मा रु. ३० लाख रकम 

लवलनयोजन गररएकोछ । 

 उद्योग तथा वालर्ज्य के्षत्र अन्तगित गाउँपाललका लभत्र संचाललत व्यवसायलाई अलनवायि दतािका लालग 

घुम्ती टोली संचालन गररनेछ । लघु तथा घरेलु उिोग प्रवििन गनि सचेतना सीप लवकास जस्ता 

कायिक्रम संचालन गररनेछ । लपछलडएका ग्रालमर् मलहला ललक्षत उिमशीलतामा जोड ददइने छ । 

लनयलमत बजार अनुगमनका कायिक्रम संचालन गररने छन ् । यसका लालग जम्मारु. ५ लाख रुपैयाँ 

लवलनयोजन गररएको छ । 

 पयिटदकय प्रचुरता भएका प्रमुख स्थलहरुलाई पयिटदकय गन्तव्यको रुपमा लवकास गनि लवज्ञ समूहद्वारा 

लवस्तृत अध्ययन गराई कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । पयिटन के्षत्रमा कायिक्रम सञ्चालन गनि रु. ५ लाख 

लवलनयोजन गररएको छ । 

 सहकारी चेतनाको अलभवृलि गनि र सहकारी संस्थाहरुको संचालनका लालग ज्ञान र सीप लवकास गद ै

वचत गने बानीको लवकास गनि जानकारीमुलक एवं सचेतनामुलक दक्रयाकलाप संचालन गनि सहकारी 

के्षत्रमा रु.५ लाख लबलनयोजन गररएको छ । 

 



 

  

सामालजक लवकास 

 सामालजक लवकास के्षत्र अन्तगित लशक्षा के्षत्रका लवलभन्न फरक-फरक कायिक्रमको लालग रु. १ करोड 

लवलनयोजन गररएको छ । 

 मलहला स्वयं सेलवकाहरुको मनोबल उच्च राख्न प्रोत्साहन भत्ताको रुपमा जनही मालसकरु. १ हजार ५ 

सय भत्ताको व्यवस्था गररएको छ । स्वास््य सम्बन्िी लवलभन्न कायिक्रमको लालग रु. १० लाख 

लवलनयोजन गररएको छ । 

 खानेपानी सम्बन्िी लवलभन्न आयोजना र कायिक्रमको लालग ६ लाख लवलनयोजन गररएको छ । 

 संस्कृलत प्रवििनको लालग रु. १० लाख लवलनयोजन गररएको छ । 

 खेलकुद तथा मनोरञ्जन अन्तगित लवलभन्न कायिक्रमको लालग रु. ६ लाख लवलनयोजन गररएको छ । 

 लैलगगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरर् अन्तगित लवलभन्न कायिक्रमको लालग २० लाख 

लवलनयोजन गररएको छ । 

पवुाििार लवकास 

 पुवाििार लवकास अन्तगित लवलभन्न स्थानीय सडकहरु तथा पुल, कल्भटि तथा भबन लनमािर्को लालग ३ 

करोड ६१ लाख लवलनयोजन गररएको छ । 

 त्यसै गरी लवद्युत के्षत्रको लालग रु. ७ लाख रुपैयाँ लवलनयोजन गररएको छ । 

वातावरर् तथा लवपद व्यवस्थापन 

 दवैी प्रकोप व्यवस्थापन अन्तिगत रु. १० लाख लवलनयोजन गररएको छ । 

 वातावरर् तथा सरसफाइ अन्तगित रु ३लाख लवलनयोजन गररएको छ । 

ससं्थागत लवकास, सवेा प्रवाह र सशुासन 

 संस्थागत लवकास, सेवा प्रवाह र सुशासनतफि  कायािलय व्यवस्थापन लगायतका सामान्य सेवातफि  रु. 

१५ लाख रुपैयाँ लवलनयोजन गररएको छ । 

भैपरी आउन ेपुलजगत 

 लवलभन्न आयोजना र कायिक्रमहरुको लागत अनुमान, सम्भाव्यता अध्ययन, सवे आदद कायिको लालग 

प्रालवलिक सेवा र सल्लाहको लालग वतिमान संक्रमकालीन अवस्थालाई मध्यनजर गरी आवश्यक परेमा 

सम्बलन्ित लशर्िकबाट नै खचि गन ेगरी  रु. १५ लाख रुपैया भैपरी आउने पुलजगत लशर्िकमा लवलनयोजन 

गररएको छ । 

अन्य 

 फर्निचरमा रु.१० लाख 

 मेसीनरी औजारमा रु. २ लाख 



 

  

 सवारी सािनमा रु. ५५दलाख 

 सुचना प्रलविीमा रु. १५ लाख लवलनयोजन गररएको छ । 

वडागत रुपमा बजेट लवलनयोजन : 

श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा लनिािरर् सलमतीको लनर्िय अनुसार वडा लालग जनसंख्या र भुगोललाइि आिार 

मानेर कलम्तमा रु. ८० लाखको लसललंग तोकी वडाबाटै नागररकको आवश्यकता बमोलजम भौलतक पूवाििारका 

लवलभन्न  के्षत्रलाइि समेट्ट्न ेगरर आयोजना छनोट गरी  संचालन गररनेछ । यसको लालग छ वटा वडाको लालग 

कूल रु. ५ करोड १० लाख रकम लवलनयोजन गररएको छ । 

लबशरे्व्यवस्थाहरू: 

 गाउँपाललका के्षत्रको लवकासका लालग अन्य स्थानीय तहसंग पलन समन्वय र सहकायि गरी कायिक्रम 

अगाडी बढाइन ेछ । 

 व्यलक्तगत घटना लगायतका त्यांक अद्यावलिक एवं व्यवलस्थत गनि सबै वडामा अनलाइन सेवा 

पुयािइनेछ । 

 कायािलयले प्रदान गन े सेवा चुस्त, दरुुस्त र सहज तुल्याइन े छ । भ्रष्टाचारजन्य दक्रयाकलापमा शुन्य 

सहनशीलताको नीलत अवलम्वन गररनेछ । 

 कायािलयको सवारीसािन दकफायती र व्यवलस्थत रुपले पररचालन गनि कायियोजना बनाइ संचालन 

गररनेछ । 

 आन्तररक लनयन्त्रर् प्रर्ाली व्यवलस्थत गरी आन्तररक लेखा प्रर्ालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

 जनशलक्त लवकास, संगठनात्मक संरचना, सुचनामैत्री कायिसम्पादन र सेवा प्रवाह तथा समयानुकुल 

उपकरर् बन्दोबस्तका सामग्री व्यवस्था गररनेछ । 

 कायिक्रमको लबस्तृत दक्रयाकलाप, सम्पन्न गनुिपने अवलि, लागत, उपललधिसूचक र आयोजना 

कायािन्वयनको कायियोजना पौर् मसान्तलभत्र स्वीकृत गररसकु्न पने व्यवस्था लमलाइनेछ । 

 वडास्तरबाट छनोट भई आएका योजना संचालनका लालग उपभोक्ता सलमलतलाई प्राथलमकता ददइनेछ 

। त्यस्ता योजना तथा कायिक्रम संचालन गनि उपभोक्ता सलमलत गठन गरर बैशाख मसान्तलभत्र सम्झौता 

गररसकु्नपने छ साथै उपभोक्ता सलमलतबाट संचालन हुने योजना/कायिक्रममा सम्बलन्ित लाभग्राहीको 

ददगो लवकास र अपनत्वबोि होस् भलन ५% नगद सहभालगता र १०% जनश्रमदानको अलनवायि 

व्यवस्था गररएको छ । 

 लनवािलचत पदालिकारीहरुको लालग पाररश्रलमक लगायतको सुलविाको लालग वजेट लवलनयोलजन 

गररएको छ, सो सुलबिा प्रदशेसभाले नीलत लनयम बनाए बमोलजम हुनेछ । 

 नेपाल सरकारले  अगामी आ.ब. २०७६/७७  दखेी राष्ट सेवक कमिचारीहरु को तलबमा राजपत्र 

अनँकीत को लागी २० प्रलतशत तथा राजपत्रालगकत श्रेर्ी सरहका कमिचाररक लागी १८ प्रलतशत 

तलब बढाएकोमा सोही बमोजीम यस गाउँपाललकाबाट उपलधि गराइने छ साथै  कायािलयको सेवा 

प्रवाह प्रभावकारी र सुलभ बनाउन कायािलय समय अलघ र पछी समेत खरटने कमिचारीको मनोबल 

लगनि नददन लबगतमा व्यवस्था गररएको उत्प्रेरर्ालाई लनरन्तरता दददै चाल ु आ.व. का लालग 



 

  

गाउकायिपाललका तथा वडा कायािलयमा खरटने कमिचारीलाई आिारभूत तलबको ५०% रकम 

प्रोत्साहन भत्ताको रुपमा व्यवस्था गररएको छ । 

 नेपालको संलबिान २०७२ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तह मै न्यालयक 

सलमती गठन गरर न्याय सम्पादन गन े अलिकार ददए बमोलजम सलमलत गठन गरी सदकएको र सो 

सलमलतलाई आवस्यक पने कानूनी राय ददन कायािलयमा कायिरत कानूनी सल्लाहकारको सेवालाई 

लनरन्तरता ददइनेछ । 

 

श्रीमान् सभाध्यक्षज्यू, 

अब म लवलनयोजन र स्रोतको व्यवस्था सम्बलन्ि योजना प्रस्तुत गदिछु ।नेपालको संलविानको अनुसूची ८ मा 

व्यवस्था भए बमोलजमको अलिकारबाट प्राप्त रकम, लवलत्तय समानीकरर् अनुदान, लबर्यगत शसति अनुदान, 

सामालजक सुरक्षा भत्ता बापतको अनुदानबाट प्राप्त हुन े रकमका कारर् लबगतको बजेटको आकारमा केलह 

वृलिभएको छ । 

चालु आ.व.का लालग अनुमान गररएको खचि व्यहोने स्रोतमध्ये आन्तररक राजस्वबाट रु २५ लाख १ हजार ५ 

सय, केन्द्रीय तथा प्रदशेीक अनुदानबाट रु ३५ करोड ६७ लाख ९४ हजार जुटाइनेछ । 

 

श्रीमान्  सभाध्यक्षज्यु, 

अब म चालु आ.व.२०७६/७७ का लालग राजस्व पररचालनको नीलत तथा कायिक्रम प्रस्तुत गदिछु । 

 पलछल्ला वर्िहरुमा आन्तररक स्रोत पररचालन उत्साहजनक नभएकोले लवकास लनमािर्का गलत तथा 

लक्ष्य प्रालप्तका लालग आवस्यक स्रोत जुटाउन राजस्वको वतिमान वृलिदर मात्र ैपयािप्त हुन ेअवस्था छैन 

। करकादर तथा दायरा एवं करका नयाँ के्षत्र पलहचान आवस्यक देलखन्छ । 

 श्रावर् १ दलेख नै नयाँ राजस्वका दर कायािन्वयनमा ल्याउने र सो दर नै चालु आ.व. २०७६/७७ का 

लालग कायम गररएको छ । 

 राजस्वका दायरा लवकास गनि यसै आ.व. २०७६/७७ दलेख एकीकृत सम्पलत कर लागु गनि आवस्यक 

पन ेसम्पूर्ि तयारी पुरा गररनेछ । 

 राजस्व पररचालन वृलिका लालग आवस्यक सचेतनामुलक तथा घुम्ती टोली कायिक्रम संचालनमा 

ल्याइनेछ । 

 करदाता लशक्षा अलभवृलि गररनेछ । 

 गाउँपाललकालभत्रका सम्पूर्ि व्यवसायलाई कानूनी रुपले दताि प्रदक्रयामा ल्याइने छ । 

 साझा अलिकार के्षत्रका सवालमा संघ र प्रदशेसंग आवस्यक समन्यव र सहकायि गररनेछ । 



 

  

 

 

श्रीमान् सभा अध्यक्षज्यु, 

यस बजेटको कायािन्वयनबाट गाउँ के्षत्रलभत्रका लवकास गलतलवलिले गलत प्राप्त गरर आर्थिक उपकरर्हरु 

चलायमा नहुनेछन । ग्रालमर् सडकहरु ममित भई शहरी सडकसंग जोडीने छन ्। मातृ-लशशु मृत्युदरमा कलम 

आउने छ । गाउ गाउमा सेवा प्रवाह भइ सेवाग्राही खोपवा आउनुपने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । 

अन्त्यमा 

यस बजेट तजुिमामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मागिदशिन तथा सहयोग गनुिहुन ेगाउपाललका अध्यक्षज्य,ु प्रमुख प्रशासकीय 

अलिकृतज्यु, कायिपाललका सदस्यज्युहरु, लबर्यगत सलमलतका सदस्यज्युहरु, राष्ट्रसेवक कमिचारीहरु, 

वुलिजीवी, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु, पत्रकार लगायत अन्यमा हार्दिक आभार प्रकट गदिछु । 

लवलभन्न लबर्यगत सलमती तथा कायिपाललकामा छलफलबाट प्राप्त सुझावका आिारमा बजेट तजुिमा गररएकोछ 

। गाउँको चौतफी लवकास र सम्वृिीमा लनरन्तर सदभाव र सहयोग पुयािउने आम गाउँवासी, करदाता, लवकास 

साझेदार र सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुप्रलत हार्दिक आभार प्रकट गद ैबजेटको सफल कायािन्वयनमा 

सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । 

 

िन्यवाद । 

                                                                                                        लक्ष्मी दवेी राय 

उपाध्यक्ष 

बारागढीगाउँपाललका, खोपवा, बारा। 


