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सभा अध्यक्ष ज्यू, संम्िय सांसद ज्यू, प्रदेश  सभा सदस्य ज्यू,  उपाध्यक्ष ज्यू, सबपूर्य गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

राष्ट्रसेवक कियचारीहरु, म्शक्षक ज्यूहरु, सरुक्षाकिी, सिाजसेवी, पत्रकार एवं यशोधरा गाउँपालिका आिाबवुा, 
दाजभुाई तथा दददीबपहनीहरु : 

१. नेपािको संपवधानको धारा २३० बिोम्जि यशोधरा गाउँपालिका, कपपिवस्तकुो उपाध्यक्षको 
आदेशानसुार ि प्रिखु प्रशासकीय अलधकृतको हैलसयतिे सबिालनत गाउँसभािा आगािी आलथयक बर्य 
२०७९।०८० को बजेट तथा काययक्रि प्रस्ततु गने अनिुलत चाहन्छु । प्रस्ततु बजेटिे यशोधरा 
गाउँपालिकाको पवकास लनिायर्िाई अगालि बढाउने तथा गाउँपालिकाको अथयव्यवस्थािाई गलतशीि 
तलु्याउँदै गाउँपालिकाको ददियकािीन सोच यशोधराको पपहचान : म्शक्षा स्वास््य सिदृ पवकास, 
उद्यिशीिता सशुासन शाम्न्त हाम्रो प्रयास िाई साथयक तलु्याउने अपेक्षा गरेको छु ।  

२. यस अवसरिा संिीय िोकताम्न्त्रक गर्तन्त्रात्िक शासन व्यवस्था स्थापनाका िालग भएका ऐलतहालसक 
जनआन्दोिन, जनयदु्ध, िगायतका पवलभन्न आन्दोिनिा आफ्नो प्रार्को आहूलत ददनहुनुे ज्ञात अज्ञात 
अिर सपहदहरुप्रलत उच्च सबिान गदै भावपूर्य श्रदाञ्जिी अपयर् गदयछु । िाइते योद्धा र बेपत्ता 
नागररकहरुप्रलत उच्च सबिान तथा पररवारप्रलत गपहरो सहानभुलूत प्रकट गदयछु ।  

३. संिीय िोकताम्न्त्रक गर्तन्त्रात्िक प्रर्ािीको आधारस्तबभको रुपिा रहेको स्थानीय तहको लनवायचन 
शाम्न्तपूर्य, भयरपहत वातावरर्िा सबपन्न भएको छ । यस लनवायचनिाई लनष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ तवरिा 
सबपन्न गनय योगदान गनुयहनु ेआि नागररक राजनीलतक दि लनवायचन आयोग राष्ट्रसेवक कियचारी, 
सरुक्षाकिी, स्वयंसेवक तथा नागररकहरुप्रलत हाददयक धन्यवाद ज्ञापन गनय चाहन्छु ।  

४. आगािी आलथयक बर्य ०७९।०८० को बजेट तजुयिा गदाय नेपािको संपवधानिे पररकल्पना गरेको 
संिीय िोकताम्न्त्रक राज्य प्रर्ािी, नेपाि सरकार, िमु्बबनी प्रदेश सरकार, यशोधरा गाउँपालिकाका 
काननु, ददगो पवकासका िक्ष्य र गाउँपालिकाको नीलत तथा काययक्रििाई आधार िानकेो छु ।  

५. आगािी आलथयक वर्यको व्ययको अनिुान गदाय आलथयक लितव्यपयता, कायायन्वयन क्षिता, पवकासको 
आवश्यकता तथा नागररकका अपेक्षािाई प्राथलिकता ददएको छु । साथै कोलभि-१९ को िहािारीका 
कारर् संकटग्रस्त अथयतन्त्रिाई पनुM गलतशीि र चिायिान बनाउन अनतु्पादक िगानी र अनावश्यक 
खचयिाई कटौती गरेको छु । यो बजेट तजुयिा गदाय स्थानीय स्रोत र साधनको पररचािन गरी सेवा, 
उत्पादन र रोजगारी अलभवृपद्ध गने योजना र काययक्रििा केम्न्ित भएको छु ।  

६. बजेट लनिायर्का क्रििा बपुद्धजीवी, सिाजसेवी, राजनीलतक दि, पवर्यगत सलिलत तथा सरोकारवािाहरुसँग 
परािशय तथा टोि बस्तीका योजना संकिन गरी गाउँपालिकाको सीलित स्रोत साधनका बाबजदु 
जनताका असीलित अपेक्षाहरुिाई सबबोधन गने प्रयत्न गरेको छु ।  

७. संिीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत शसतय अनदुान काययक्रि, पवशरे् अनदुान, सिपरुक 
अनदुान र सािाम्जक सरुक्षा काययक्रििा प्राप्त हनुे अनदुानिाई सबबम्न्धत काययक्रििा खचय हनुे गरी 
व्यवस्था लििाएको छु ।  

अध्यक्ष िहोदय,  

   अब, ि चाि ुआलथयक बर्य २०७८।०७९ को संम्क्षप्त पवत्तीय प्रगलत पववरर् प्रस्ततु गदयछु ।  
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८. चाि ुआलथयक बर्यको बापर्यक बजेट शंसोलधत अनिुान रु ६२ करोि ८९ िाख ५८ हजार रहेकोिा 
जबिा आय तर्य  रु. ६२ करोि १६ िाख ६० हजार गाउँपालिकाको संम्चत कोर्िा प्राप्त भएको छ 
।  

९. चाि ुखचय तर्य  रु. ४७ करोि १५ िाख ७३ हजार व्यय अनिुान गररएकोिा असार २५ गते सबि 
३७ करोि २५ िाख ३८ हजार खचय भएको छ । कुि पवलनयोम्जत बजेटको 79 प्रलतशत रहेको 
छ ।  

१०.  पूजँीगत खचय तर्य  रु. १५ करोि ७३ िाख ८५ हजार व्यय अनिुान गररएकोिा असार २५ 
गते सबि 10 करोि 44 िाख १८ हजार खचय भएको छ । जनु कुि पवलनयोम्जत बजेटको ६6 
दशििव 34 प्रलतशत रहेको छ । 

११. चाि ुआलथयक बर्य िा जबिा पवलनयोम्जत बापर्यक बजेट रु रु ६२ करोि ८९ िाख ५८ हजार 
रहेकोिा असार २५ गते सबि ४७ करोि ६९ िाख ५7 हजार खचय भएको छ । जनु कुि बजेटको 
७५ दशििव ८३ प्रलतशत रहेको छ ।  

१२. चाि ुआलथयक बर्यिा जबिा खचय रकि रु ४७ करोि ६९ िाख ५७ हजार, आगािी आलथयक 
बर्यिा अल्या रकि सररएको जबिा रु ९ करोि ६४ िाख ७ हजार र संिीय सरकार तथा िमु्बबनी 
प्रदेश सरकारको रकि रु ४ करोि ८२ िाख ९६ हजार पर्ताय गररएको छ ।  

अध्यक्ष िहोदय ् 

अब, ि आगािी आलथयक बर्य २०७९।०८० को बजेटका उद्दशे्य तथा प्राथलिकता प्रस्ततु गदयछु ।  

बजेटका उद्दशे्यहरु लनबनानसुार रहेका छन ्:  

क. सािाम्जक-आलथयक र भौलतक पूवायधारहरुको पवकास तथा लनिायर्िाई लतव्रता ददने ।  

ख. संिीय तथा प्रदेश सरकारहरुका पवचिा सिुधरु सबबन्ध कायि गरी सिन्वय र अन्तरसबबन्धिाई 
सदुृढ तलु्याउने । 

ग. सशुासन, पवकास र सिपृद्ध हालसि गनय जोि ददँदै सावयजलनक खचयिा पारदम्शयता, लितव्यपयता र 
उत्तरदापयत्व कायि गरी सरकारी खचयको उपादेयता बढाउने ।  

ि. नवप्रवतयनिा आधाररत स्थानीय आलथयक पवकास,  

ङ. यवुा, िपहिा तथा गररब िरपररवारिाइ उत्पादान ििुक रोजगारी सजृनािा वृपद्ध गने । 

च. सावयजलनक सेवा प्रवाहिा सूचना प्रपवलधको अलधकति प्रयोग गने ।  

छ. बाि सरुक्षा, जेष्ठ नागररक, लबधवा, अपांग, दलित जेष्ठ नागररक तथा आलथयक रुपिा पछािी परेका 
वगयको वपृद्ध पवकास तथा संक्षरर् गने ।  

ज. आन्तररक राजश्व सधुारका आवश्यक पहि गने ।  

झ. आन्तररक पययटन प्रवद्धयनिा टेवा पगु्ने आवश्यक कायय गने ।  

ञ. वेरोजगार गररब यवुा तथा िपहिािाइ स्वरोजगारिा आत्ि लनभयर गनय उद्यि पवकास काययक्रि 
संचािन गने ।   

ट. स्वास््य पूवायधारहरुको पवकास तथा पवस्तार र दक्ष जनशम्क्तहरुको व्यवस्थापन गरी सिग्र स्वास््य 
के्षत्रको सदुृढीकरर्,  

ठ. खेिकुदका िालग आवश्यक व्यवस्थापन गने ।  



4 | P a g e  
 

ि. स्थानीय सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाई संिीयता कायायन्वयन र सदुृढीकरर् गने ।  

ढ. कृपर् लसचाइिाइ पवस्तार एवं आधलुनक कृपर्िा जोि ।  

िालथ उम्ल्िम्खत उदेश्य हालसि गनय देहाय अनसुारका के्षत्रगत प्राथलिकता लनधायरर् गरेको छु ।  

क. गरु्स्तरीय म्शक्षा एवं सपुवधा सबपन्न पवद्याियिा जोि,  

ख. स्वास््य पूवायधारहरुको पवकास तथा पवस्तार र दक्ष जनशम्क्तहरुको व्यवस्थापन गरी सिग्र स्वास््य 
के्षत्रको सदुृढीकरर्,  

ग. कृपर् के्षत्रको आधलुनकीकरर् िार्य त उत्पादन र उत्पादकत्व वृपद्ध गदै खाद्य सरुक्षाको प्रत्याभलूत,  

ि. भौलतक पूवायधार पवकासिा जोि,  

ङ. लिम्जटि सेवािा सािदुायको पहचु,  

च. सावयजलनक सेवा प्रवाहिाई गरु्स्तरीय, पारदशी, सवयसिुभ र प्रपवलधिैत्री बनाई नागररकको पहुँच 
अलभवृपद्ध,  

छ. वातावरर् संरक्षर्, पवपद् व्यवस्थापन तथा जिवाय ुपररवतयनका जोम्खि न्यूलनकरर्  

अध्यक्ष िहोदय,  

अब ि आगािी आलथयक बर्यको प्रस्तापवक बजेट, काययक्रि तथा पवलनयोजन प्रस्ततु गनय चाहन्छु ।  

१३. आगािी आलथयक बर्यका िालग विा नं १ िा भौलतक पूवायधार, आलथयक पवकास, सािाम्जक पवकास, 

सशुासन तथा संस्थागत पवकासका िालग जबिा रु. ६२ िाख ५० हजार पवलनयोजन गरेको छु ।  

१४.  आगािी आलथयक बर्यका िालग विा नं २ िा भौलतक पूवायधार, आलथयक पवकास, सािाम्जक पवकास, 

सशुासन तथा संस्थागत पवकासका िालग जबिा रु. ७४ िाख ४४ हजार ५ सय पवलनयोजन गरेको 
छु ।  

१५. आगािी आलथयक बर्यका िालग विा नं ३ िा भौलतक पूवायधार, आलथयक पवकास, सािाम्जक पवकास, 

सशुासन तथा संस्थागत पवकासका िालग जबिा रु. ६० िाख ७० हजार पवलनयोजन गरेको छु ।  

१६. आगािी आलथयक बर्यका िालग विा नं ४ िा भौलतक पूवायधार, आलथयक पवकास, सािाम्जक पवकास, 

सशुासन तथा संस्थागत पवकासका िालग जबिा रु. ७४ िाख पवलनयोजन गरेको छु ।  

१७. आगािी आलथयक बर्यका िालग विा नं ५ िा भौलतक पूवायधार, आलथयक पवकास, सािाम्जक पवकास, 

सशुासन तथा संस्थागत पवकासका िालग जबिा रु. ८७ िाख ९० हजार पवलनयोजन गरेको छु ।  

१८. आगािी आलथयक बर्यका िालग विा नं ६ िा भौलतक पूवायधार, आलथयक पवकास, सािाम्जक पवकास, 

सशुासन तथा संस्थागत पवकासका िालग जबिा रु. ७० िाख १५ हजार पवलनयोजन गरेको छु ।  

१९. आगािी आलथयक बर्यका िालग विा नं ७ िा भौलतक पूवायधार, आलथयक पवकास, सािाम्जक पवकास, 

सशुासन तथा संस्थागत पवकासका िालग जबिा रु. ७० िाख ९५ हजार पवलनयोजन गरेको छु ।  

२०. आगािी आलथयक बर्यका िालग विा नं ८ िा भौलतक पूवायधार, आलथयक पवकास, सािाम्जक पवकास, 

सशुासन तथा संस्थागत पवकासका िालग जबिा रु. ६० िाख पवलनयोजन गरेको छु ।  

२१. प्रधानिन्त्री रोजगार काययक्रि, यवुा रोजगारीका िागी रुपान्तरर् पहि काययक्रि तथा िि ुिद्यि 
पवकास काययक्रि िार्य त रोजगारी लसजयनाका िालग आवश्यक रकि पवलनयोजन गरेको छु ।  

२२. यवुा बेरोजगारहरुिाइ रोजगार सजृनाका िालग रु. २० िाख रकि सिुभ अनदुानका िालग पवलनयोजन 
गरेको छु ।  
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२३. नवप्रवतयन साझेदारी कोर् तथा गाउँपालिकाको िागत साझेदारीिा लिम्जटि सेवा केन्ि संचािन तथा 
दलित, िपहिा, पवपन्नहरुिाइ रोजगारी लसजयना हनुे काययक्रिका िालग ७१ िाख पवलनयोजन गरेको छु 
।  

२४. आगािी आलथयक बर्यका िालग संम्िय सरकार सिपरुक अनदुान तथा यस पालिकाको ५०/५० 
प्रलतशतको िागत साझेदारीिा सठुौिी देम्ख िधनुगरा सबि सिक कािोपते्रका िालग जबिा रु ३ 
करोि ६० िाख पवलनयोजन गरेको छु ।  

२५. आगािी आलथयक बर्यका िालग िमु्बबनी प्रदेश सिपरुक अनदुान तथा यस पालिकाको ५०/५० 
प्रलतशतको िागत साझेदारीिा कपपिवस्त ुनगरपालिका-५ िगरी लसिाना देम्ख बसन्तपरु हदुैँ भिेहर 
सबि सिक कािोपते्रका िालग जबिा रु ३ करोि पवलनयोजन गरेको छु ।  

२६. आगािी आलथयक बर्यका िालग म्जल्िा सिन्वय सलिलत तथा यस पालिकाको ६0/४० प्रलतशतको 
िागत साझेदारीिा प्रशासकीय भवनको तल्िा थपिा १ करोि ४० िाख र श्री अलनरुद्ध पम्लिक िा 
पव बैदौिीका िालग ५४ िाख रकि पवलनयोजन गरेको छु ।  

२७. आगािी आलथयक बर्यका िालग संम्िय सरकार अन्तरगत तराइ िधेश सिपृद्ध काययक्रि र यस पालिकाको 
९0/10 प्रलतशतको िागत साझेदारीिा श्री जनसेवा आधारभतु पवद्यािय अबिोनहाका िालग रु २७ 
िाख ५० हजार पवलनयोजन गरेको छु । 

२८.  आगािी आलथयक बर्यका िालग संम्िय सरकार अन्तरगत तराइ िधेश काययक्रिबाट र यस पालिकाको 
िागत साझेदारीिा आठै विािा लिपट्युबेि जिानका िालग ८५ िाख रकि पवलनयोजन गरेको छु ।  

२९. आगािी आलथयक बर्यका िालग संम्िय सरकारको शसतय काययक्रििा पवलनयोम्जत रकि जबिा रु १७ 
करोि ९४ िाख तोपकएको म्शर्यकिा खचय पवलनयोजन गरेको छु । 

३०. आगािी आलथयक बर्यका िालग िमु्बबनी प्रदेश सरकारको शसतय काययक्रििा पवलनयोम्जत रकि जबिा 
रु ८० िाख तोपकएको म्शर्यकिा खचय पवलनयोजन गरेको छु । 

३१. आगािी आलथयक बर्यका िालग संम्िय सरकारको पवशरे् अनदुानिा पवलनयोम्जत रकि जबिा रु ७० 
िाख तोपकएको म्शर्यकिा खचय पवलनयोजन गरेको छु ।  

३२. आगािी आलथयक बर्यका िालग िमु्बबनी प्रदेश सरकारको पवशरे् अनदुान िखु्यिम्न्त्र शैम्क्षक सधुार 
काययक्रििा पवलनयोम्जत रकि जबिा रु ६० िाख तोपकएको म्शर्यकिा खचय पवलनयोजन गरेको छु । 

३३. आगािी आलथयक बर्यका िालग कायायिय संचािन तथा प्रशासकीय खचयका िालग जबिा रु ९ करोि 
80 िाख रकि पवलनयोजन गरेको छु । साथै सेवा लनवृत्त हनुे स्थायी कियचारीका िालग आवकाश 
सपुवधा उपिलध गराउन कियचारी कल्यार् कोर्का िालग रु २0 िाख रकि पवलनयोजन गरेको छु 
।    

३४.  आगािी आलथयक बर्यका िालग गाउँपालिका अनदुानिा काययरत म्शक्षक, बािपवकास सहजकताय, 
पवद्यािय पररचर, कायायिय िागत कियचारीको पाररश्रलिक तथा सपुवधािा रु २ करोि पवलनयोजन गरेको 
छु ।  

३५. आगािी आलथयक बर्यका िालग िध्यकािीन खचय संचरना, आवलधक योजना, स्थालनय तहको स्विूल्यांकन, 

पवम्त्तय जोम्खि न्यूलनकरर् काययक्रि संचािनका िालग रु २५ िाख रकि पवलनयोजन गरेको छु ।  

३६. आगािी आलथयक बर्यका िालग शसुासन तथा संस्थागत पवकास तर्य  जबिा रु ८ िाख पवलनयोजन 
गरेको छु ।  
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३७. आगािी आलथयक बर्यिा क्यापस संचािनका िालग सबभालयता अध्ययन तथा DPR लनिायर्का िालग 
जबिा रु १५ िाख पवलनयोजन गरेको छु ।  

३८. आगािी आलथयक बर्यिा गाउँपालिकाको कायायिय प्रङ्गर्िा रहेको पोखरी सनु्दरीकरर्का िालग जबिा 
रु ३० िाख पवलनयोजन गरेको छु ।  

३९. आगािी आलथयक बर्यिा एउटा स्िाटय पवद्यािय बनाउनका िालग जबिा रु ८0 िाख पवलनयोजन गरेको 
छु ।  

४०. आगािी आलथयक बर्यिा लसहोखोर स्वास््य चौकी भवन लनिायर्का िालग जबिा रु १५ िाख पवलनयोजन 
गरेको छु ।  

४१. आगािी आलथयक बर्यिा सािदुापयक तथा धालियक पवद्याियको भवन लनिायर्, िियत, बाउन्िरीवाि र 
शौचािय सिेतका िालग जबिा रु ५० िाख पवलनयोजन गरेको छु ।  

४२. आगािी आलथयक बर्यिा नेपाि-भारत लसिाना ियायदपरुिा ठूिा गािी व्यवस्थापन तथा आन्तररक राजश्व 
वृपद्धिा सहयोग पगु्ने उद्दशे्यिे गािी पापकय ङ्ग लनिायर् तथा व्यवस्थापनका िालग जबिा रु ३० िाख 
पवलनयोजन गरेको छु ।  

४३. आगािी आलथयक बर्यिा ियायदपरु बाजारिा सावयजलनक शौचािय लनिायर् तथा व्यवस्थापनका िालग 
जबिा रु १० िाख रकि पवलनयोजन गरेको छु ।  

४४. आगािी आलथयक बर्यिा गाउँपालिका स्तरीय पवलभन्न सिक लनिायर्, िियत तथा स्तरउन्न्तीका िालग 
जबिा रु ५० िाख रकि पवलनयोजन गरेको छु ।  

४५. आगािी आलथयक बर्यिा यशोधरा गाउँपालिका उज्यािो काययक्रि अन्तरगत नवीकरर्ीय उजाय प्रपवलध 
जिान (बायो ग्याँस/पवद्यलुतय चिुो/सधुाररएको चिुो/सौयय उजाय) का िालग जबिा रु. २५ िाख रकि 
पवलनयोजन गरेको छु ।  

४६. आगािी आलथयक बर्यिा गाउँपालिका स्तरीय पवलभन्न सिक, भवन तथा पिु लनिायर्का िालग DPR तयार 
गनय जबिा रु २० िाख पवलनयोजन गरेको छु ।  

४७. आगािी आलथयक बर्यिा सरुम्क्षत नागररक आवाश काययक्रि संचािनका िालग जबिा रु ४ िाख ५० 
हजार रकि पवलनयोजन गरेको छु ।  

४८. यसरी आगािी आलथयक बर्यिा भौलतक पूवायधार पवकास तर्य  कुि जबिा रु ५ करोि 50 िाख रकि 
पवलनयोजन गरेको छु ।  

४९. आगािी आलथयक बर्यिा सािाम्जक पवकास (िैंलगक सिानता तथा सािाम्जक सिावेम्शकरर्, िपहिा 
बािबालिका तथा जेष्ठनागररक, अपाङ्ग, बाििैलत्र, खानेपानी तथा सरसर्ाइ) तर्य  जबिा रु १ करोि 
रकि पवलनयोजन गरेको छु ।  

५०. आगािी आलथयक बर्यिा भार्ा तथा संस्कृलत प्रवद्धयन तर्य  जबिा रु २५ िाख पवलनयोजन गरेको छु ।  

५१. आगािी आलथयक बर्यिा वन, वातावरर् तथा पवपद् व्यवस्थापन तर्य  जबिा रु ४२ िाख रकि 
पवलनयोजन गरेको छु ।  

५२. आगािी आलथयक बर्यिा कृपर्, लसचाइ तथा सहकारी तर्य  जबिा रु ५८ िाख रकि पवलनयोजन गरेको 
छु । साथै स्यािो टयबेुि पवद्यतु िोटर सिेत जिान गनय जबिा रु १५ िाख रकि पवलनयोजन गरेको 
छु ।   

५३.  आगािी आलथयक बर्यिा पशपंुम्क्ष पवकास तर्य  जबिा रु ३८ िाख रकि पवलनयोजन गरेको छु ।  
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५४.  आगािी आलथयक बर्य गरु्स्तरीय शैम्क्षक सधुार तथा शैम्क्षक पवकासका िालग म्शक्षा, यवुा तथा 
खेिकुद तर्य  जबिा १ करोि १० िाख रकि पवलनयोजन गरेको छु ।  

५५. गाउँपालिका स्तरीय खेिकुद िैदान लनिायर् गनयका िालग रु. २० िाख रकि पवलनयोजन गरेको छु 
।  

५६. आगािी आलथयक बर्य गरु्स्तरीय स्वास््य सेवा संचािन तथा व्यवस्थापनका साथै आधारभतू अस्पताि 
संचािनका िालग जबिा रु १ करोि १२ िाख रकि पवलनयोजन गरेको छु ।  

५७. आगािी आलथयक बर्यिा स्वास््य पविाका िालग रु. १० िाख पवलनयोजन गरेको छु ।  

५८. आगािी आलथयक बर्यिा राजश्व सधुारका िालग जबिा रु १० िाख रकि पवलनयोजन गरेको छु ।  

५९. आगािी आलथयक बर्यिा पंम्जकरर् तथा सािाम्जक सरुक्षा व्यवस्थापनका िालग जबिा रु ६ िाख ५० 
हजार रकि पवलनयोजन गरेको छु ।  

६०. आगािी आलथयक बर्यिा प्रधानािम्न्त्र रोजगार काययक्रि व्यवस्थापनका  िालग जबिा रु ५ िाख रकि 
पवलनयोजन गरेको छु । 

६१. आगािी आलथयक बर्यिा न्यायीक सलिलत तर्य   जबिा रु ४० िाख रकि पवलनयोजन गरेको छु ।  

६२. आगािी आलथयक बर्यिा न्यायीक सलिलतको कायय सबपादन चसु्त/दसु्त गनय एक नापी अलिन सहायक 
चौथो सेवा करारिा व्यवस्थापनका िालग जबिा रु ४ िाख  

६३. रकि पवलनयोजन गरेको छु ।  

६४. आगािी आलथयक बर्यिा बहकेु्षलत्रय पोर्र् काययक्रि संचािन तथा  व्यवस्थापनका  िालग जबिा रु ८ 
िाख रकि पवलनयोजन गरेको छु । 

६५. आगािी आलथयक बर्यिा गाउँपालिकाको लिम्जटि वस्तमु्स्थलत लनिायर् तथा अध्यावधीका िालग जबिा 
रु. १० िाख रकि पवलनयोजन गरेको छु ।  

६६. आगािी आलथयक बर्यिा संस्थागत सहयोगिा जबिा रु १४ िाख रकि पवलनयोजन गरेको छु ।  

६७. आगािी आलथयक बर्यिा आवश्यकता तथा भैपरी आउने पवलभन्न योजना तथा काययक्रिका िालग 
आवश्यक बजेट पवलनयोजन गरेको छु ।  

६८. आगािी आलथयक बर्य २०७९।०८० को आलथयक पवधेयक, २०७९ र पवलनयोजन पवधेयक, २०७९ 
यस गररिा िय सभािा पेश गरेको छु ।  

अध्यक्ष िहोदय,  

अब ि बजेटिा उम्ल्िम्खत के्षत्रगत बजेट तथा काययक्रि कायायन्वयन गनय आवश्यक पने बजेट पवलनयोजन 
र स्रोत अनिुान प्रस्ततु गनय चाहन्छु ।  

६९. िालथ उम्ल्िम्खत बजेट तथा काययक्रि कायायन्वयन गनय ६१ करोि ७८ हजार खचय हनुे अनिुान 
गरेको छु ।  

७०. आगािी आलथयक बर्यका िालग अनिुान गररएको खचय व्यहोने स्रोतिध्ये नेपाि सरकारबाट प्राप्त हनुे 
पवम्त्तय सिानीकरर् अनदुान रु १३ करोि ६५ िाख, नेपाि सरकारबाट प्राप्त हनुे राजश्व बाँिर्ािँ 
तर्य  रु 10 करोि १७ िाख ३७ हजार, िमु्बबनी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे सिानीकरर् अनदुान 
रु ७५ िाख ७३ हजार, राजश्व बाँिर्ाँि सवारी साधन कर तर्य  ८१ िाख ६ हजार, संिीय सरकार 
ससतय अनदुान तर्य  १७ करोि ९४ िाख, िमु्बबनी प्रदेश सरकारबाट ससतय अनदुान ८० िाख, संिीय 
सरकारबाट प्राप्त हनुे पवशेर् अनदुान ७० िाख, िमु्बबनी प्रदेश सरकारबाट पवशेर् अनदुानिा प्राप्त ६० 
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िाख, संम्िय सरकार सिपरुक अनदुानबाट १ करोि ८० िाख, िमु्बबनी प्रदेश सरकारबाट १ करोि 
५० िाख, म्जल्िा सिन्वय सलिलत कपपिवस्तबुाट रु १ करोि २० िाख, आन्तररक राजश्वबाट रु 
१ करोि ४३ िाख ५५ हजार र चाि ुआ.ब. को अल्या रकि रु ९ करोि ६४ िाख ७ हजार 
गरी कुि प्रस्तापवक आय ६१ करोि ७८ हजार रकि व्यहोने छ ।  

अध्यक्ष िहोदय ्तथा उपम्स्थत सबपूर्य गाउँसभा सदस्यहरु,  

  बजेट तजुयिाका िालग िागयदशयन गनुयहनु े िाननीय संिीय सांसदज्यूहरु, प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरु, पवलभन्न 
राजनैलतक दिका प्रिखु एवंि प्रलतलनलधज्यूहरु, राष्ट्रसेवक कियचारीहरु, लनजी क्षते्र, नागररक सिाज, सरुक्षाकिी 
पत्रकार यशोधराबासी सबपूर्य जनहरुबाट प्राप्त सझुाव सहयोग र सल्िाहप्रलत हाददयक आधार प्रकट गदयछु । 
यो बजेट कायायन्वयनिा संिीय इकाइहरुका सबै लनकाय र सरोकारवािाहरुको पयायप्त सहयोग प्राप्त हनु े
पवश्वास लिएको छु ।  धन्यवाद ।  

२०७९ असार ३१ गते शकु्रवार 

                                                                                             () 

 

 
          

 

 

 


