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श्रीमान् सभाध्यक्ष महोदय, 

प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतजू्य, 

वडाध्यक्ष लगायत गाउँ काययपाधलका तथा गाउँसभाका सदस्यजू्यहरु, 

शाखा प्रमुख लगायत अन्य कमयचारीहरु, 

र अन्य उपस्थथत महानुभावहरु ॰ 

 

 

बारा धजल्लाको मध्य भागमा अवस्थथतबारागढीगाउँपाधलकाको भाग्य र भधवष्यको फैसला गने चरणका साक्षी हामी 

जनप्रधतधनधध सामु थुपै्र अवसरका साथसाथै चुनौधतहरु पधन धवद्यमान छन्॰ थथानीय सरकारको रुपमा रहेको 

थथानीय तहको पूणय कायायन्रयनका लाधग समु्पणय राज्य लाधगरहेको वतयमान अवथथामा यो एक धनतान्त नयाँ प्रणाली 

र प्रकृया भएकाले केही अन्यौलता र धिधवधाका बाबजुत नेपालको संधवधान, ऐन कानून, मन्त्रालयहरु बाट प्राप्त 

धदग्दशयन आधदका आधारमा धवधभन्न धवषयगत धसधलङको आधारमा सहभाधगतामूलक तवरले आयोजना र 

काययक्रम छनौट गरी नीधत काययक्रम र बजेट तजुयमा गरेको छु॰  

कोधभड १९ कोरोना भाईरस महामारीले धसजयना गरेको हाम्रो जीवन कालकै सवायधधक चुनौतीपुणय पररस्थथतको 

सामान गदै नागररकको जीवन रक्षा गनय र आधथयक गधतधवधधलाई गधतधशल तुल्याउदै पुनरुत्थान गनय सधकन्छ भने्न 

धवश्वासका साथ म आधथयक वषय २०७८॰०७९ को आयव्ययको धववरण सावयजधनक गनय उपस्थथत भएको छु ॰ 

सन् २०२० को प्रारम्भमा देखा परेको कोधभड १९ महामारीले हाम्रो धवकास र समृ्बस्िको यात्रालाई गस्म्भर रुपमा 

प्रभाधवत गरेको छ ॰ कोधभड महामारी र सोको रोकथाम र धनयन्त्रण गनय बाध्यताबश अवलम्बन गररएका 

धक्रयाकलापले गदाय धेरै गाउँबासीको काम र रोजगारी गुमेको छ ॰ संक्रमण रोकथाम धनयन्त्रण र उपचारको लाधग 

गररएको अथक प्रयासका बावजुद गाउँबासीहरुले ज्यान गुमाउनु परेको छ ॰ यस महामारीबाट मृतु्यवरण गनुयहुने 

गाउँबासीहरु प्रधत हाधदयक श्रिाञ्जली अपयण गदयछु ॰ मृतकका पररवार जनमा समवेदना व्यक्त गदयछु ॰ संक्रधमत 

धबरामीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गदयछु ॰ 

हाम्रो धवगत ४ वषयको सधमक्षा गदाय वतयमान बारागढी थथाधनय सरकारको नेतृत्वमा हामीले नेपालको संधवधान , 

चुनावी घोषणापत्र एवम् राज्यको नीधत तथा योजना बमोधजम गाउँस्तरमा धवकास धनमायण , सेवा प्रवाह र सामाधजक 

न्यायको के्षत्रमा उले्लखनीय सफलता हाधसल गरेका छौ ं॰  

 

 

आदरणीय दददीबदहनी तथा दाजुभाइहरु, 

अब म यस गाउँपाधलकाको आगामी आ व २०७८/७९ को लाधग वाधषयक आय- व्यय प्रसु्तत गदयछुुः 

आय तर्फ   

यस आधथयक बषयमा आयतफय  संघीय सरकारबाट प्राप्त धवत्तीय समानीकरण अनुदान अन्तगयत रु. १० 

करोड८२लाख, सशतय अनुदानमधे्य धशक्षा ,कृधष, पशुर स्वास्थ्य तफय  गरी जम्मा रु१४ करोड  ४१लाख,राजस्व 

बाडफाँड तफय  रु ६ करोड ६८ लाख ३८ हजार  रहेको छ त्यसै गरी समपुरक अनुदान तफय  रु ६९ लाख र धवषेश 
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अनुदान तफय  ८३ लाख ,प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट मधे्य धबतीय समानीकरणबाट रु ७३ लाख ८१ हजार , प्रदेश 

सशतय अनुदानतफय  रु ८० लाख  प्रदेश धवशेष अनुदान तफय  ३० लाख र समपुरक अनुदान तफय  २० लाख त्यसैगरी 

आन्तरीक आम्दानी अनुमाधनत रु ३० लाख  तथा गत आ.ब. को बैक मौज्दात २ करोड गरी  यस  आ.व. 

२०७८/०७९ जम्मा  कुल बजेट  रु ३८ करोड ४१ हजार २ सय ९० रुपैया रहेको छ ॰ 

व्यय तर्फ   

यस बारागढी गाँउपाधलकाको आ . व. २०७८/७९ मा हुने खचय तफय  चालूतथा प्रशासधनक खचय तफय रु.८करोड 

४१लाख ६०हजार २ सय ९०मात्र रहेको छ भने,पुधजँगत तफय  कायायलय सञ्चालन तथा धबकास धनमायण समेतको गरी 

जम्मा रु १२ करोड०५लाख र संधघय सरकारबाटसशतय अनुदानतफय  रु.१४करोड ४१लाखसमपुरक तथा धवषेश 

अनुदान गरी १ करोड ५२ लाखसाथै प्रदेशको समपुरक , शशयत र धवशेष अनुदान गरी रु १ करोड ३० लाखगरी 

जम्मा खचय समेत रु. ३८ करोड ४१ लाख २ सय ९० रहेको छ ॰ 

नेपाल सरकारिारा अन्तर सरकारी धवत्तीय हस्तान्तरण अन्तगयत धवधभन्न धवषयगत शाखा , कृधष, पशु ,, धशक्षा र 

स्वाथथ तफय  माधथबाट नै काययक्रम तय भईआएमाशसतय अनुदान रु १४ करोड ४१ लाख  जस्ताको तसै्त सम्बस्ित 

के्षत्रमै खचय गनुयपने भएकाले सो तफय  कुनै आयोजना / काययक्रम बनाइरहनु परेन ॰ साथै नेपाल सरकार तथा प्रदेश 

सरकार िारा प्राप्त भएको धवशेष समु्परक रसशतय अनुदानहरुमधे्य योजना छनौट भई आएमा सोही योजनामा मात्र 

खचय गररनेछ ॰ 

पुधजगत तफय  (धबकास, आयोजना, काययक्रम) रु६ करोड ४५लाख ५२हजार गरी छुट्ट्याइएको छ॰यसरी पुधजगततफय  

छुट्याइएको रकममधे्य धवषयगत धसलङ र वडागत धसधलङको आधारमा छवटा वडा कायायलयबाट बस्तीस्तर 

टोलस्तर हँुदै सहभाधगतामुलक तवरले तपशीलको धबषयगत के्षत्रहरुमा योजना संकलन गररएको छ ॰  

दिषयके्षत्रगत बजेट/गाउँपादिका स्तररय  

आदथफक के्षत्र 

 युवाहरुलाई कृधषके्षत्रमा आकधषयत गनय कृधष र पशुपालन व्यवसाधयकता उनु्मख धवधभन्न काययक्रम सञ्चालन 

गररने छ ॰ यसको लाधग कृधष के्षत्रमा गाउँपाधलका स्तरमा जम्मा रु.२०लाखरकम धवधनयोजन गररएको छ 

भने पशु के्षत्रमा रु १५ लाख रकम धवधनयोजन गररएको छ ॰ 

 सहकारी चेतनाको अधभवृस्ि गनय र सहकारी संथथाहरुको संचालनका लाधग ज्ञान र सीप धवकास गदै वचत 

गने बानीको धवकास गनय जानकारी मुलक एवं सचेतनामुलक धक्रयाकलाप संचालन गनय सहकारी के्षत्रमा रु 

२ लाख धबधनयोजन गररएको छ ॰ 

सामादजक दिकास 

 स्वास्थ्य के्षत्रलाई प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय सेवा उपल्बधताका लाधग  रु.२५ लाख  धवधनयोजन गररएको 

छ ॰ 

 धशक्षा के्षत्रलाइ व्यवस्थथत तथा गुणस्तरीय बनाउनका लाधग धवधभन्न काययक्रम तथा करार धशक्षकहरुको 

भनाय तथा धनरन्तरताका लागी रु १. करोड बजेट धवधनयोजन गरीएको छ ॰  

 यसै बषय देस्ख बथीङ्ग सेन्टर सचालनका लाधग अधुरो भवन धनमायण काययका लागी रु १० लाख धवधनयोजन 

गरीएको छ ॰ 
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 मधहला स्वयंसेधवकाहरुको मनोबल उच्च राख्न प्रोत्साहन भत्ताको रुपमा जनही माधसक रु.२००० को दरले 

जम्मारु. १२ लाख ४८ हजार रुपैयँा  धवधनयोजन गररएको छ॰  

 खानेपानी सम्बिी धवधभन्न आयोजना र काययक्रमको लाधग रु ५ लाख धवधनयोजन गररएको छ ॰ 

 संसृ्कधत प्रवियनतफय  रु.२ लाख धवधनयोजन गररएको छ ॰ 

 खेलकुद तथा मनोरञ्जन अन्तगयत धवधभन्न काययक्रमको लाधग रु. ६ लाख धवधनयोजन गररएको छ॰ 

 लैधङ्गक समानता तथा सामाधजक समावेशीकरण अन्तगयत धवधभन्न काययक्रमको लाधग रु.१० लाख 

धवधनयोजन गररएको छ ॰ 

पूिाफधार दिकास 

 पुवायधार धवकास अन्तगयत धवधभन्न थथानीय सडकहरु तथा पुल ,नाला, कल्भटयतथा भवन धनमायणको लाधग रु६ 

करोड ४५ लाख५२ हजार  धवधनयोजन गररएको छ ॰ 

 त्यसैगरी गाउँपाधलकाको कायायलय सञ्चालनका लाधग कायायलयको आफ्नै अत्याधुधनककायायलय भवन 

धनमायणका लाधग रु १ करोड ५० लाख धवधनयोजन गरीएको छ ॰ जसको लाधग धनमायण काययको लाधग 

सम्झौता भई कायय प्रधक्रया अधगड समेत बढेको छ ॰ 

िातािरण  तथाखानेपानी सरसर्ाइ र स्वच्छता कायफक्रम 

 बन तथा भु-संरक्षण के्षत्रका साथै वातावरण र सरसफाइ काययक्रमका लाधग रु ३ लाख धवधनयोजन गररएको 

छ॰ 

 युधनसेफ सँगको सहकाययमा खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता काययक्रमका लाधग रु १० लाख धवधनयोजन 

गररएको छ ॰ 

दिपद व्यिस्थापन  

 धवश्वव्यापी रुपमा धवधभन्न भेररयन्टमा देखा पदै गरेका कोधभड -१९ को संक्रमण धनयन्त्रण तथा रोकथामका 

साथै अन्य धवपद सम्बिी काययक्रमका लाधग धवपदव्यवथथापन अन्तगयत रु२० लाख धवधनयोजन गररएको छ 

॰ 

 

संस्थागत दिकास, सेिा प्रिाह र सुशासन 

 संथथागत धवकास, सेवा प्रवाह र सुशासन साथै कायायलय व्यवथथापन लगायतका सामान्य सेवा तफय  रु. १० 

लाख  रुपैयाँ धवधनयोजन गररएको छ॰ 

ममफत  सम्भार कोष  

 भैपरी आउने कायय नयाँ सडक पुलपुलेसा लगायत ममयत सम्भार काययका लाधग रु १५ लाख रुपैया भैपरी 

आउने पँुधजगत धशषयकमा धवधनयोजन गरीएको छ ॰ 

समपुरक कोष 

 नेपालको संधवधानको ममय बमोधजम  संङ्घ , प्रदेश र थथानीय तह गरी धतनै तहको साझेदारीमा सञ्चालन हुने 

योजनाहरुको लाधग समपुरक कोषमा रु ५० लाख धवधनयोजन गरीएको छ ॰ 
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पयफटन प्रिर्द्फन 

कोरोना महामारीमा थल्ला परेको आन्तरीक पययटन के्षत्रलाई पवयिन गनय कायायपाधलका सदस्य तथा शाखा 

प्रमुख कमयचारी धसप धवकाश तथा क्षमता अधभवृस्ि हुने प्रकृधतको अध्ययन अनुसन्नधान मुलक के्षत्रमा पययटन 

प्रवियनाथय रु. ७ लाख बजेट धवधनयोजन गरेको छु ॰ 

अन्य 

 फधनयचरमा रु. १० लाख 

 मेसीनरी औजारमा रु. १५ लाख 

 सवारी साधनमा रु. ५ लाख 

 सुचना प्रधवधी रु. ५ लाख  

 उज्यालो क्राययक्रम रु ६ लाख  

 रोजगार प्रवियन रु ३  लाख 

 सेवा परामशय रु २० लाख धवधनयोजन गररएको छ   

 

िडागत रुपमा बजेट दिदनयोजन: 

श्रोत अनुमान तथा धसमा धनधायरण सधमधतको धनणययानुसार अनुसार वडा सधमधतको लाधग जनसंख्या र भुगोल तथा 

राजश्व संकलनलाइय आधार मानेर कस्िमा रु. ६० लाख र बढीमा ७० लाखको धसधलंग तोकी वडाबाटै नागररकको 

आवश्यकता बमोधजम आधथयक. सामाधजक. पुवायधार तथा बातावरण के्षत्रलाइय  समेटने गरी योजना छनौट गरी 

योजना संचालन गररनेछ ॰यसको लाधग६ वटा वडाको लाधग कूल ३ करोड ९० लाखरकम धवधनयोजन गररएको छ॰ 

  

दबशेष व्यिस्थाहरू: 

 गाउँपाधलका के्षत्रको धवकासका लाधग अन्य थथानीय तहसँग पधन समन्रय र सहकायय गरी काययक्रम अगाधड 

बढाइनेछ ॰ 

 व्यस्क्तगत घटना लगायतका तथ्ांक अधावधधक एवं व्यवस्थथत गनय सबै वडामा अनलाइन सेवा पुयाय इय नेछ 

॰ 

 कायायलयले प्रदान गने सेवा चुस्त, दुरुस्त र सहज तुल्याइनेछ ॰ भ्रष्टाचारजन्य धक्रयाकलापमा शुन्य 

सहनशीलताको नीधत अवलम्वन गररनेछ ॰ 

 कायायलयको सवारी साधनधकफायती र व्यवस्थथतरुपले पररचालन गनय कायययोजना बनाइ संचालन गररनेछ 

॰ 

 आन्तररक धनयन्त्रण प्रणाली व्यवस्थथत गरी आन्तररक लेखा प्रणाली लाई प्रभावकारी बनाइनेछ ॰ 
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 जनशस्क्त धवकास,संगठनात्मक संरचना, सूचनामैत्री काययसम्पादन र सेवाप्रवाह तथा समयानुकुल उपकरण 

बन्दोबस्त का सामग्री व्यवथथा गररनेछ ॰ 

 काययक्रमको धबसृ्तत धक्रयाकलाप,सम्पन्न गनुय पने अवधध,लागत,उपलस्िसूचक र आयोजना कायायन्रयनको 

कायययोजना पौष मसान्त धभत्र स्वीकृत गररसकु्न पने व्यवथथा धमलाइनेछ ॰ 

 वडास्तर बाट छनोट भई आएका योजना संचालनका लाधग उपभोक्ता सधमधतलाई प्राथधमकता धदइनेछ ॰ 

त्यस्ता योजना तथा काययक्रम संचालन गनय उपभोक्ता सधमधत गठन गरीतोधकएको समयधभत्र सम्झौता 

गररसकु्न पनेछ साथै उपभोक्ता सधमधतबाट संचालन हुने योजना तथा काययक्रममा सम्बस्ित लाभग्राहीको 

धदगो धवकास र अपनत्व बोध होस् भनी १० प्रधतशत जनश्रमदानको अधनवायय व्यवथथा गररएको छ ॰ 

  धनवायधचत पदाधधकारीहरुको लाधग सेवा सुधवधा  लगायतको लाधग वजेट धवधनयोधजत गररएको छ ॰ सो 

सुधबधा प्रदेशसभाले बनाएको नीधत धनयम बमोधजम हुनेछ ॰ 

 कायायलयको सेवाप्रवाह प्रभावकारी र सुलभ बनाउनका लाधग संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले धनधायरण 

गरेको तलबमानलाई धनरन्तरता धदने साथै नेपाल सरकारले गरेको व्यवथथा बमोधजम १० धदनको पययटन 

काज तथा वाधषयक १० लाख सम्मको दुघयटना धबमा र १ लाखको स्वास्थ्य बीमा लागू गररनेछ र कायायलय 

समय अधघ र पधछ समेत खधटने कमयचारीको मनोबल धगनय नधदन धबगतमा व्यवथथा गररएको उते्प्ररणालाई 

धनरन्तरता धददै चालू आ.व. का लाधग गाउकाययपाधलका तथा वडा कायायलयमा खधटने कमयचारीलाई 

काययधवधध अनुसार कायय सम्पादन मुल्याङ्कनका आधारमाप्रोत्साहन भत्ताको रुपमा व्यवथथा गररएको छ॰  

 नेपालको संधबधान २०७२ र थथानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले थथानीय तहमै न्याधयक सधमधत गठन 

गरी न्याय सम्पादन गने अधधकार धदए बमोधजम सधमधत गठन गरी सधकएको र सो सधमधतलाईआवश्यक 

पने कानूनी राय धदन कायायलयमा काययरत कानूनी सल्लाहकारको सेवालाई धनरन्तरता धदइनेछ ॰ 

 

 

 

 

श्रीमान् सभाध्यक्षजू्य, 

अब म धवधनयोजन र स्रोतको व्यवथथा सम्बस्ि योजना प्रसु्तत गदयछु॰ नेपालको संधवधानको अनुसूची -८ मा व्यवथथा 

भए बमोधजमको अधधकारबाट प्राप्त रकम, धवधत्तय समानीकरण अनुदान,धबषयगत शसतय , समु्परक तथा 

धवशेषअनुदानबाट प्राप्त हुने रकमका कारण धबगतको बजेटको आकारमा केधह वृस्ि भएको छ ॰  

चालू आ.व. का लाधग अनुमान गररएको खचय व्यहोने स्रोत मधे्य आन्तररक राजस्व बाट रु ३०लाखतथा गत आ.व. 

को बैक मौज्दात अनुमाधनत रु २ करोड संघीय तथा प्रादेधशक अनुदान बाट रु ३५ करोड ७० लाख ४१हजार२ सय 

९०जुटाइनेछ ॰ 

 

श्रीमान् सभाध्यक्षजु्य, 

अब म चालु आ.व.२०७८/७९ का लाधग राजस्व पररचालनको नीधत तथा काययक्रम प्रसु्तत गदयछु ॰ 
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 पधछल्ला वषयहरुमा आन्तररक स्रोत पररचालन उत्साहजनक नभएकोले धवकास धनमायणका गधत तथा लक्ष्य 

प्रास्प्तका लाधग आवश्यक स्रोत जुटाउन राजस्वको वतयमान वृस्िदर मातै्र पयायप्त हुने अवथथा छैन ॰ करका 

दर तथा दायरा एवं करका नयाँ के्षत्र पधहचान आवश्यक देस्खन्छ ॰ 

 श्रावण १ देस्ख नै नयाँ राजस्वका दर कायायन्रयनमा ल्याउने र सो दर नै चालू आ.व.२०७८/७९ का लाधग 

कायम गररएको छ ॰ 

 राजश्वका दायरा धवकास गनय यसै आ.व. २०७८/७९ देस्ख एधककृत सम्पधत्त कर लागू गनय आवश्यक पने 

समू्पणय तयारी पुरा गररनेछ ॰ 

 राजस्व पररचालन वृस्िका लाधग आवश्यक सचेतनामुलक तथा घुिी टोली काययक्रम संचालनमा 

ल्याइनेछ॰ 

 करदाता धशक्षा अधभवृस्ि गररनेछ ॰ 

 गाउँपाधलका धभत्रका समू्पणय व्यवसायलाई कानूनी रुपले दताय प्रधक्रयामा ल्याइनेछ ॰ 

 साझा अधधकार के्षत्रका सवालमा संघ र प्रदेशसँग आवश्यक समन्रय र सहकायय गररनेछ ॰  

श्रीमान् अध्यक्षजु्य, 

यस बजेट को कायायन्रयन बाट गाउँके्षत्र धभत्रका धवकास गधतधवधधले गधत प्राप्त गरी आधथयक धक्रयाकलापहरु 

चलायमान हुनेछन ॰ ग्राधमण सडकहरु ममयत भई शहरी सडकसंग जोडीनेछ ॰मातृ-धशशु मृतु्यदरमा कधम आउने 

छ ॰गाउँ गाउँमा सेवा प्रवाह भई सेवाग्राही सदरमुकाम जानुपने बाध्यता को अन्त्य हुनेछ ॰ साथै धवश्वव्यापी कोधभड 

१९ को महामारीमा हामीले सञ्चालन गरेको पाँच बेडको कोधभड अस्पताल तथा धफभर स्िधनक जस्ता काययक्रमले 

गाँउस्तरमा कोधभड १९ रोकथाममा महत्वपुणय भुधमका खेलेको छ जसले महामारीबाट हुन सके्न अपूरणीय क्षधतमा 

कमी आएको छ र संघीय सरकारको सहयोगमा आउदो आधथयक वषयमा धनमायण हुन गईरहेको १५ शैय्याको 

अस्पतालले भधवष्यमा आउन सके्न अन्य यस्ता महामारीलाई समेत सहज रुपमा सामना गनय सधकनेछ भने्न अपेक्षा 

गरेको छु ॰ 

अन्त्यमा, 

यस बजेट तजुयमामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मागयदशयन तथा सहयोग गनुयहुने गाउँपाधलका अध्यक्षजु्य, प्रमुख प्रशासकीय 

अधधकृतजु्य, काययपाधलका सदस्यजु्यहरु,धबषयगत सधमधतका सदस्यजु्यहरु,राष्टर सेवक 

कमयचारीहरु,वुस्िधजवी,सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंथथाहरु,पत्रकार लगायत अन्यमा हाधदयक आभार प्रकट 

गदयछु ॰ धवधभन्न धबषयगत सधमधत तथा काययपाधलकामा छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा बजेट तजुयमा 

गररएको छ ॰ गाउँको चौतफी धवकास र समृस्िमा धनरन्तर सदभाव र सहयोग पुयायउने आम 

गाउँवासी,करदाता,धवकास साझेदार,सरकारी तथा गैरसरकारी संथथाहरुप्रधत हाधदयक आभार प्रकट गदै बजेटको 

सफल कायायन्रयनमा सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ॰ 

 

धन्यवाद 

 

 

  


