
 

 

 

 

आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को बजेट बक्तव्य 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बडीकेदार गाउँपार्िका 
खड्यौिी, डोटी 

सूदरु पश्चिम प्रदेश, नेपाि 



 

बडीकेदार गाउँपार्िकाका उपाध्यक्ष श्री ईन्द्रा बोहोरा भाट द्वारा प्रस्तूत 
आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को वजेट बक्तव्य 

यस बडीकेदार गाउँपार्िकाको सम्मानीत गररमामय पाचौ 
गाउँसभाका सभाध्यक्ष ज्यू, गाउँसभाका सश्चचवज्यू, यस सभामा 
उपश्चस्थत ५ वटै वडाहरूका वडाध्यक्ष ज्यूहरू, गाउँ कायिपार्िकाका 
सदस्य ज्यूहरू, गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरू, यस गाउँपार्िकामा कायिरत 
र्बर्यगत शाखाका प्रमखु एवं अन्द्य कमिचारीहरू, उपश्चस्थत अन्द्य 
राष्ट्रसेवकहु, पत्रकारहरू िगायत सम्पूर्ि दाजभुाइ तथा 
दीदीबहीनीहुमा बडीकेदार गाउँपार्िकाको तर्ि बाट न्द्यानो स्वागत 
व्यक्त गदिछु ।   

आज हामी यस सम्मानीत गाउँसभामा बडीकेदार गाउँपार्िकाको 
भोर्िको भाग्य र भववष्यको मागिश्चचत्र कोनिका िार्ग यहाँ उपश्चस्थत 
भएका छौं। नेपािको संववधान अनसुार संघीय िोकताश्चन्द्त्रक गर्तन्द्त्र 
नेपािको मूि संरचना मध्येको एक स्थानीय तहको ुपमा रहेको यस 
बडीकेदार गाउँपार्िकाको सम्मार्नत गाउँसभा समक्ष दोस्रो बजेट 
प्रस्ततु गनि पाउँदा मैिे धेरै गौरवको अनभुरू्त गरेकी छँु ।  

यस अवसरमा िोकताश्चन्द्त्रक इर्तहासका ववर्भन्न कािखण्डहुमा 
मातभृमूीको  रक्षा र िोकतन्द्त्र स्थापनाका िार्ग बिादानीपूर्ि संघर्ि 
गने महान शहीदहुिाइ सम्झन चाहन्द्छु ।  

अवको प्राथर्मकता संववधानिे पररकल्पना गरेको सामाश्चजक 
न्द्याय र समाजवादको िक्ष्यमा पगु्न आर्थिक समवृिमा केश्चन्द्रत हनु ु
पने भएकािे हाम्रो िडाई सामाश्चजक न्द्याय सवहतको समवृि आजिनका 



 
 

िार्ग अववकास, गररवी र पछौटेपन ववुि केश्चन्द्रत हनु ु पने जुरी 
ठानेकी छु ।  

अव हामीिाई कुनै पर्न बहानामा आर्थिक-सामाश्चजक ववकास, 

साविजर्नक सेवा प्रवाह, अर्नयर्मतता र्नयन्द्त्रर्, सशुासन प्रवदिनमा 
वविम्ब गने सवुवधा छैन । त्यसैिे “समिृ बडीकेदारः पयिटन, कृवर् र 
पूवािधार” भने्न मूि मान्द्यतािाई आत्मसाथ गरेर यो बजेट तजुिमा 
गरेकी छु ।  

सम्मार्नत गाउँसभाका सभाध्यक्ष महोदय, 

हामी संघीयताको अभ्यासको प्रारश्चम्भककािमा रहेकािे यसमा 
अनेकन चनुौतीहरू रहेका छन ् ।यस क्षेत्रमा रहेको भौर्तक 
पूवािधारहुको कमजोर अवस्था, राजश्वको न्द्यून संकिन तथा खचिको 
अनतु्पादक दोहन हाम्रा प्रमखु चनुौर्तहु हनु ् । आत्मर्नभिरयकु्त 
रोजगारी प्रर्ािीमा अभ्यस्त हनु नसक्नू, कमजोर पुजँी तथा प्रववर्धको 
न्द्यून उपिब्धता, स्थानीय स्रोत साधनको कुशि पररचािन हनु नसक्न ु
र अनतु्पादक जीवनशैिी यहाँको गररवी तथा पछौटेपनका प्रमूख 
चनुौर्तहरू हनु ्।  

यद्यवप संघीयताको यो नववन अभ्यासिे हामीिाई धेरै अवसरहरू 
पर्न ददएको छ । चनुौर्त र समस्याहरू पवहचान गरी समाधानको 
उपाय खोज्ने श्चजम्मेवारी अब हाम्र ै काँध मार्थ रहेको छ । अब 
चनुौर्त र समस्याहुको समाधान गनुिको ववकल्प छैन । अथिपरु्ि 
खोज, ववश्लरे्र् र रर्नीर्तक उपायहुको अविम्बन गनि सकेमा यस 
गाउँपार्िकाको समवृि हाम्र ै पािामा सम्भव रहेको छ । चनुौर्त र 



 
 

अवसरकाबीच नै समस्याहुको पवहचान गरी समाधानका उपाय 
खोज्न ुनै हाम्रो ववशेर् प्राथर्मकता हो ।  

अवहिे नेपािमा िोकताश्चन्द्त्रक गर्तन्द्त्र, बहिुबाद, सामाश्चजक 
न्द्यायसवहतको समानपुार्तक समावेशी प्रर्तर्नर्धमूिक व्यवस्था, मौर्िक 
अर्धकार, नागररक स्वतन्द्त्रता जस्ता हाम्रा महत्वपूर्ि उपिश्चब्धहु 
संस्थागत हुँदै गइरहेका छन।्संववधानिे अंर्गकार गरेको तीन तहको 
शासकीय व्यवस्थािे र्सहंदरवारको अर्धकार गाउँ गाउँमा स्थावपत हनेु 
क्रममा छ ।  

२०७४ साि असार १४ गते सम्पन्न दोस्रो चरर्को स्थानीय 
तहको र्नवािचनबाट यस बडीकेदार गाउँपार्िकामा समेत स्थानीय 
सरकार स्थावपत भएको अवस्था छ । यो सरकारिे िगभग दईु 
वर्िको कायिकाि परुा गरी सकेको छ। गत वर्िसम्म आवश्यक नीर्त 
र्नयम एवम ् कानूनहरूको र अत्यावश्यक कमिचारीहुको अभावका 
साथै अन्द्य स्रोत साधनको न्द्यनुताका बीच पर्न यस गाउँपार्िकािे 
आफ्ना गर्तववर्धहु सर्ितापूविक सञ्चािन गर् यो । यसिाई मैिे 
यस बडीकेदार गाउँपार्िकाको उपिश्चब्धको ुपमा र्िएकी छु ।  

सम्मार्नत गाउँसभाका सभाध्यक्ष महोदय,  

यो बजेट तथा कायिक्रमहुको तजुिमाको क्रममा हामीिे र्नश्चित 
प्रवक्रयाहरू परुा गरेका छौं । पवहिे वडा सर्मर्तिे बस्ती र्भत्रका 
मवहिा,दर्ित, आददवासी जनजार्त, उत्पीर्डत वगि, र्समान्द्तकृत, यवुा, 
वािवार्िका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यश्चक्त, वपछडीएको वगि 
िगायत सबै वगि र समदुायहरूको अथिपूर्ि सहभार्गतामा योजनाहरू 



 
 

छनौट गरेको र्थयो । वडा सर्मर्तिे छनौट गरेका योजनाहरूिाई 
स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा र्नधािरर् सर्मर्तबाट प्राप्त बजेट सीमा 
र मागि दशिनको आधारमा छनौट र प्राथर्मकता र्नधािरर् गरी बडा 
भेिाबाट अनमुोदन गराएर गाउँपार्िकािाई उपिब्ध गराएको र्थयो 
। यसैको आधारमा नै योजनाहरू छनौट हनुकुा साथै बजेटको 
बाँडर्ाँड भएका छन ्। साथै, वावर्िक बजेट तजुिमाका िार्ग योजना 
तथा कायिक्रम छनौटमा सामाश्चजक न्द्याय, समावेश्चशता तथा 
समानपुार्तकताको र्सिान्द्त अविम्बन गररएको छ । 

बावर्िक बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गदाि नेपािको संववधान, 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, रावष्ट्रय प्राकृर्तक स्रोत तथा 
ववत्त आयोग ऐन, २०७४, अन्द्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 
२०७४, संघीय तथा प्रदेश सरकारिे जारी गरेका नीर्त, कानून तथा 
मापदण्डहरू, स्थानीय तहको बजेट तजुिमा, कायािन्द्वयन, आर्थिक 
व्यवस्थापन तथा सम्पश्चत्त हस्तान्द्तरर् सम्बन्द्धी र्नदेश्चशका, २०७४, 
संघीय, प्रादेश्चशक र स्थानीय तहको आवर्धक ववकास योजना, स्थानीय 
तहको मध्यकािीन खचि संरचना, स्रोत साधन, ववकासका 
अन्द्तरसंबश्चन्द्धत ववर्यहरू र नेपाि सरकारिे अन्द्तरािवष्ट्रय जगतमा 
जनाएका प्रर्तविताबाट र्सश्चजित दावयत्वहरूका साथै संघ र प्रदेश 
सरकारिे अबिम्बन गरेका आर्थिक नीर्तहरू आददिाई आधारको 
ुपमा र्िएकी छु ।   

बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गदाि मैिे आर्थिक ववकास र गररवी 
न्द्यनुीकरर्मा प्रत्यक्ष योगदान परु ्याउने, उत्पादनमूिक तथा र्छटो 
प्रर्तर्ि प्राप्त गनि सवकने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी 



 
 

बढ्ने, स्थानीय सहभार्गता जटु्ने, स्वयंसेवा गरी पररचािन गनि सवकने 
तथा िागत कम िाग्ने, स्थानीय स्रोत साधन र सीपको अर्धकतम 
प्रयोग हनेु, मवहिा, बािबार्िका तथा वपछर्डएका क्षेत्र र समदुायिाई 
प्रत्यक्ष िाभ पगु्ने, िैंवङ्गक समानता, सामाश्चजक समावेशीकरर् अर्भववृि 
हनेु, दीगो ववकास, वातावरर् संरक्षर् तथा सम्बधिन गनि सघाउ 
परु ्याउने र भावर्क तथा सांस्कृर्तक पक्षको जगेनाि र सामाश्चजक 
सद् भाव तथा एकता अर्भववृिमा सघाउ परु ्याउने ववर्यहरूिाई 
प्राथर्मकता ददएको व्यहोरा यस सम्मार्नत गाउँसभािाई अवगत 
गराउन चाहान्द्छु ।  

सम्मार्नत गाउँसभाका सभाध्यक्ष महोदय, 

समग्रमा आ.ब. 075/076 को बजेट तथा कायिक्रम “समिृ 
बडीकेदारः पयिटन, कृवर् र पूवािधार” भने्न सोचका साथ तजुिमा गररएको 
छ भने यसिे यस गाउँपार्िकाको सामाश्चजक, आर्थिक सचुकाङ्क 
उच्चतम तलु्याउँदै यस गाउँपार्िकािाई समिृ गाउँपार्िकामा 
स्तरोन्नती गने िक्ष्य र्िएको छ । यस बजेटको उदेश्यहरू र्नम्न 
बमोश्चजम रहेको व्यहोरा म यस सभािाई अवगत गराउन चाहन्द्छु । 

क. आर्थिक वक्रयाकिापको ववकास र ववस्तार गने, आय र 
रोजगारी ववृि गने तथा गररवी घटाउने ।  

ख.  अवसरको र्सजिना, सक्षमता अर्भववृि, सामाश्चजक संरक्षर् गने ।  

ग. सवै गाउँपार्िकावासीिाई गरु्स्तरीय साविजर्नक सेवा उपिब्ध 
गराउने।  

घ. उत्पादकत्व र उत्पादन ववृि गरी आत्मर्नभिर अथितन्द्त्रको 
र्नमािर् गने। 



 
 

ङ. स्थानीय सरकारको अवधारर्ािाई मतुि ुप ददई संघीयताको 
ममििाई  आम गाउँपार्िकावासीमा प्रत्याभरु्त गराउने ।  

 सम्मार्नत गाउँसभाका सभाध्यक्ष महोदय, 

नेपािमा योजनावि ववकासको शरुूवात भएको छ दशकभन्द्दा बढी 
भइसकेको छ। ववगतमा योजनावि ववकासको र्िस्वुप ववकासका 
ववववध आयामहरूमा सकारात्मक पररवतिनहरू आएका छन ् । 
नेपाििे संघीय शासन प्रर्ािी अविम्बन गरे संगै गाउँमा आउने 
अनदुान रकम बवृि भएर भौर्तक पूवािधार ववकास, सामाश्चजक ववकास, 
मानव ववकास र ददगो ववकाससंग सम्बश्चन्द्धत कायिक्रमहरू स्थानीय 
स्तरबाटै सञ्चािन गररएका छन ्। आर्थिक वर्ि २०७५/७६ मा यस 
गाउँपार्िकािे आर्थिक, सामाश्चजक, पूवािधार, वन, वातावरर् तथा 
ववपद् व्यवस्थापन र सशुासन तथा संस्थागत ववकासको क्षेत्रमा धेरै 
कायिहरूको थािनी गरेका छ।  यी मध्ये धेरैजसो ठूिा साना भौर्तक 
पूवािधारजन्द्य ववकासका कामहरू, प्रवििनात्मक कायिक्रमहरू, तार्िम 
तथा क्षमता ववकासका कामहरू सम्पन्न भएका छन ्।  

सम्मार्नत गाउँसभाका सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म यहाँ समक्ष आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को बावर्िक बजेट 
तथा कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्द्छु ।  

आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को िार्ग यस गाउँपार्िकामा ववर्भन्न 
स्रोतहरूबाट प्राप्त हनेु गरी जम्मा रू.३२ करोड ५ िाख ५५ हजार 
बजेट र्बर्नयोजन गरेकी छु ।कुि र्बर्नयोश्चजत बजेट मध्ये चाि ु
श्चशर्िकमा ु. १८ करोड ७ िाख ४७ हजार अथाित ् ५६.३९   



 
 

प्रर्तशत र पूश्चजगँत श्चशर्िकमा ु १३ करोड ९८ िाख ८ हजार  
अथाित ४३.६१ प्रर्तशत रहेको छ ।र्बर्नयोश्चजत बजेटको स्रोत 
ववश्लरे्र् गदाि  संघीय सरकारबाट २९ करोड  ५ िाख, प्रदेश 
सरकारबाट ु. ९८ िाख ४ हजार, गाउँपार्िकाको अनमुार्नत 
आन्द्तररक आम्दानी ु. ५२ िाख ५१ हजार र आ. ब. 
०७५/०७६ को र्बर्नयोश्चजत बजेटबाट खचि हनु नसवक अ.ल्या. 
गररएको अनमुार्नत रकम ु. १ करोड ५० िाख रहेको छ । 

यसैगरी संघीय सरकार ु. 1४ करोड ६ िाख ुपैया शसति 
कायिक्रमको संचािनका िार्ग प्राप्त भएको छ भने राजश्व बाँडर्ाँडमा 
ु. ७ करोड ३१ िाख र र्बश्चत्तय समानीकरर्मा ु. ७ करोड ६८ 
िाख ुपैया रहेको छ ।प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनेु ु. ९८ िाख ४ 
हजार मध्ये ववश्चत्तय समानीकरर् श्चशर्िकमा ु.६८ िाख ३ हजार र 
सवारी कर वाँडर्ाडमा ३० िाख १ हजार रहेको छ ।         ,   
कुि ववर्नयोश्चजत रकम मध्ये रू. २ करोड ५० िाख वडा 
कायािियबाट तजुिमा गररएका पशु्चजगँत योजना तथा कायिक्रमहुमा 
खचि गने गरी र्बर्नयोश्चजत गरेकी छु । यसैगरी वडा कायािियको  
चाि ुतर्ि  ५ वटै वडाहुमा खचि हनेु गरी ु. २४ िाख ११ हजार 
रहेको छ भने पजुी ीँगत तर्ि  प्रत्येक वडा कायािियहरिाइ समानपुार्तक 
ुपमा ु. ५० िाखका दरिे जम्मा 2 करोड ५० िाख ुपैया 
र्बर्नयोश्चजत गरेकी छु । 

सम्मार्नत गाउँ सभाका सभाध्यक्ष महोदय, 
अब म यस गाउँपार्िकामा आ.ब. 07६/07७ मा 

कायािन्द्वयनका िार्ग तजुिमा गररएका योजना तथा कायिक्रम र  



 
 

ववर्नयोश्चजत बजेटको ववस्ततृ वववरर् प्रस्ततु गने अनमुर्त 
चाहन्द्छु । 

 

 

र्स.न.  क्षेत्र  शशित  सामर्नकरर्  जम्मा  प्रर्तशत  

१ कायाििय संचािन तथा प्रशासर्नक  ५१७००० ४५७५५००० ४६२७२००० १४ 

२ आर्थिक ववकास  १६४५००० १२४००००० १४०४५००० ४ 

३ सामश्चजक ववकास  १०१४२५००० ३६८०५००० १३८२३०००० ४३ 

४ पवुािधार ववकास ३७०१३००० ६०६९५००० ९७७०८००० ३० 

५ वातावरर् तथा ववपद व्यवस्थापन  ० ३०००००० ३०००००० १ 

६ संस्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाह  ० २१३००००० २१३००००० ७ 

जम्मा क्षेत्रगत बजेट  १४०६००००० १७९९५५००० ३२०५५५००० १०० 

१ चाि ु १०५१४२००० ७५६०५००० १८०७४७००० ५६ 

२ पशु्चजगँत ३५४५८००० १०४३५०००० १३९८०८००० ४४ 

जम्मा चाि ुपशु्चजँ  १४०६००००० १७९९५५००० ३२०५५५००० १०० 

 

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्र.सं. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ायन्वर्न हुने 

स्थान 
वववनर्ोजन रु. 

गाउँकार्यपाविका चािु खचय  ३६०४४००० 

१ पारिश्रवमक कमयचािी गाउपाविका स्तिमा  ६०००००० 

२ पारिश्रवमक पदाविकािी गाउपाविका स्तिमा  ३९५२००० 

३ पोशाक गाउपाविका स्तिमा  ३२०००० 

४ स्थानीर् भत्ता गाउपाविका स्तिमा  ७००००० 

५ महगंी भत्ता गाउपाविका स्तिमा  ५००००० 

६ कमयचािीको बैठक भत्ता गाउपाविका स्तिमा  ३७५००० 

७ कमयचािी प्रोत्साहन तथा पुिस्काि गाउपाविका स्तिमा  ९५०००० 

८ अन्र् भत्ता गाउपाविका स्तिमा  १००००० 

९ कमयचािी कल्र्ाण कोष गाउपाविका स्तिमा  १००००० 

१० पदाविकािीको अन्र् सामावजक सुिक्षा खचय गाउपाविका स्तिमा  १००००० 

११ पानी तथा वबजुिी गाउपाविका स्तिमा  ५०००० 

१२ संचाि महसुि गाउपाविका स्तिमा  २५०००० 

१३ इन्िन पदाविकािी गाउपाविका स्तिमा  ६००००० 

१४ इन्िन कार्ायिर् प्रर्ोजन गाउपाविका स्तिमा  ४००००० 

१५ सवािी सािन ममयत खचय गाउपाविका स्तिमा  ५००००० 

१६ वबमा तथा नवीकिण खचय गाउपाविका स्तिमा  १५०००० 



 
 

१७ मेवशनिी तथा औजाि ममयत सम्भाि तथा सञ्चािन खचय गाउपाविका स्तिमा  ५००००० 

१८ वनर्मयत सावयजवनक सम्पवत्तको ममयत सम्भाि खचय गाउपाविका स्तिमा  २०००००० 

१९ अन्र् सम्पवत्तहरूको संचािन तथा सम्भाि खचय गाउपाविका स्तिमा  १००००० 

२० मसिन्द तथा कार्ायिर् सामाग्री गाउपाविका स्तिमा  १०००००० 

२१ इन्िन - अन्र् प्रर्ोजन गाउपाविका स्तिमा  १००००० 

२२ पत्रपवत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचय गाउपाविका स्तिमा  १५००००० 

२३ सेवा ि पिामशय खचय गाउपाविका स्तिमा  २०००००० 

२४ सूचना प्रणािी तथा सफ्टवेर्ि संचािन खचय गाउपाविका स्तिमा  १०००००० 

२५ किाि सेवा शुल्क गाउपाविका स्तिमा  ११५०००० 

२६ अन्र् सेवा शुल्क गाउपाविका स्तिमा  ३५५०००० 

२७ कमयचािी ताविम खचय गाउपाविका स्तिमा  १००००० 

२८ सीप ववकास तथा जनचेतना ताविम तथा गोष्ठी सम्बन्िी खचय गाउपाविका स्तिमा  ५००००० 

२९ कार्यक्रम खचय गाउपाविका स्तिमा  २०००००० 

३० ववववि कार्यक्रम खचय गाउपाविका स्तिमा  १००००० 

३१ अनुगमन, मूल्र्ांकन खचय गाउपाविका स्तिमा  २०००००० 

३२ भ्रमण खचय गाउपाविका स्तिमा  ३००००० 

३३ ववववि खचय गाउपाविका स्तिमा  ५००००० 

३४ सभा सञ्चािन खचय गाउपाविका स्तिमा  ३००००० 

३५ उद्दाि, िाहत तथा पुनस्थायपना खचय गाउपाविका स्तिमा  १०००००० 

३६ घि भाडा गाउपाविका स्तिमा  ३००००० 

३७ सवािी सािन तथा मेवशनि औजाि भाडा गाउपाविका स्तिमा  ३००००० 

३८ अन्र् भाडा गाउपाविका स्तिमा  १००००० 

३९ भैपिी आउने चािु खचय गाउपाविका स्तिमा  ५९७००० 

गाउपाविका स्तरिर् पुँवजगत कार्यक्रम  ६४५००००० 



 
 

१ गाउँपाविका भवन  वनमायण क्रमागत  गाउपाविका स्तिमा  ६३००००० 

२ गाउँपाविका खानेपानी ि घेिवाि िगार्तका संिचना वनमायण  गाउपाविका स्तिमा  ६०००००० 

३ वडा कार्ायिर् भवन वनमायण १,४,५ गाउपाविका स्तिमा  १५०००००० 

४ बडीकेदाि एफ एम संचािन  गाउपाविका स्तिमा  २५००००० 

५ न्र्ावर्क सवमवत अन्तगयतको कार्यक्रम तथा ्यववस्थापन खचय  गाउपाविका स्तिमा  १०००००० 

६ मेिवमिाप कतायहरुका िागी ताविम िगार्त केन्र ्यववस्तापन  गाउपाविका स्तिमा  ८००००० 

७ वडा कार्ायिर्मा जोडने सडकहरुको स्तििोन्नती नािी ग्र्ावभन जािी ग्रावबि ि होम पाईप िाख्ने  गाउपाविका स्तिमा  १००००००० 

८ क्रमागत कृवष सडकहरुको वनमायण तथा ममयतका िागी ईन्िन िगार्तको अन्र् खचय  गाउपाविका स्तिमा  १००००००० 

९ प्रहिी चौकी भवन वनमायण  गाउपाविका स्तिमा  १०००००० 

१० वन तथा वाताविण सम्वन्िी जिािाि िगार्तका क्षेत्रहरु  गाउपाविका स्तिमा  १०००००० 

११ गाउँपाविका स्तरिर् कार्यक्रमहरुको प्रचाि  प्रसाि  िगार्तका सुचना जानकािी गाउपाविका स्तिमा  ५००००० 

१२ चाि पाग्रे सवािी सािन खरिद  गाउपाविका स्तिमा  ३८००००० 

१३ मेवसनिी औजाि  गाउपाविका स्तिमा  १०००००० 

१४ फर्नयचि  गाउपाविका स्तिमा  ५००००० 

१५ वजल्िा स्तरिर् संघ सस्था िाई सहर्ोग  गाउपाविका स्तिमा  ५००००० 

१६ जनता मा वब घेिवाि  गाउपाविका स्तिमा  १०००००० 

१७ मोहन्र्ाि मवन्दि  गाउपाविका स्तिमा  १५००००० 

१८ अत्तिकाडा खानेपानी तथा सिसफाइ र्ोजना  गाउपाविका स्तिमा  १००००० 

१९ सास्कृवतक घि वनमायण तथा बाध्र् बािन सामाग्री खरिद  गाउपाविका स्तिमा  १०००००० 

२० तल्िो गैचडा वसचाई कुिो वनमायण  गाउपाविका स्तिमा  ३००००० 

२१ वतम्िे पाईप वसचाई   गाउपाविका स्तिमा  ३००००० 

२२ अिाडी खािेपानी वनमायण  गाउपाविका स्तिमा  १००००० 

२३ भमिा वसचाई कुिो वनमायण  गाउपाविका स्तिमा  २००००० 

२४ अमिघटी छाना ममयत  गाउपाविका स्तिमा  १००००० 



 
 

१ न वडा कार्ायिर् को चािु खचय  ५११००० 

१ संचाि पदािीकािी १  न वडा  ६००० 

२ ईन्िन पदािीकािी १  न वडा  ४०००० 

३ सवािीिन ममयत खचय पदािीकािी १  न वडा  ३६००० 

४ वबमा तथा नववकिण खचय(पदािीकािीको सवािी सािन  ) १  न वडा  १०००० 

५ अन्र् सम्पवतको संचािन ममयत खचय  १  न वडा  २०००० 

६ मसिान्द तथा कार्ायिर् सामाग्री  १  न वडा  ७५००० 

७ ईन्िन तथा अन्र् प्रर्ोजन (पदाविकािी प्रर्ोग) १  न वडा  २०००० 

८ पत्र पत्रीका ,छपाई,तथा सुचना प्रकासन खचय १  न वडा  १०००० 

९ अनुगमन मुल्र्ाङ्कन पदािीकािी १  न वडा  १००००० 

१० कार्यक्रम खचय १  न वडा  ४०००० 

११ वबवबि खचय  १  न वडा  ५२००० 

१२ सभा संचािन खचय  १  न वडा  ३०००० 

१३ घि भाडा १  न वडा  ७२००० 

१ न वडा कार्ायिर् को पुवजगत खचय  ५०००००० 

१ चैनपुि नािार्ण खेत गोिेटो बाटो वनमायण पािच्र्ुिी  १  न वडा  २५०००० 

२ रुमाईि िाखा च्र्ुिी बखेती गोिेटो बाटो वनमायण  १  न वडा  १५०००० 

३ बािुवा गडा दखेी बगिगाडा सम्मको गोिेटो बाटो ममयत १  न वडा  ४५००० 

४ तल्िो रुमाईि न्वािो वनमायण   १  न वडा  २५००० 

५ अिाडी बाजटोि न्वािो वनमायण  १  न वडा  ३०००० 

६ अिडा मवन्दि वनमायण च्र्ुिी  १  न वडा  ४००००० 

७ भगवती मवन्दि ग्राउन्ड प्रवतक्षािर् गुजैि  १  न वडा  १००००० 

८ डाङगल्डी वसचाई कुिो ममयत  १  न वडा  २५०००० 
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सम्मार्नत गाउँसभाका सभाध्यक्ष महोदय,  



 
 

 यस गाउँपार्िकािाई प्राप्त र्सर्मत स्रोतहरूबाट 
बस्तीस्तर हुँदै वडाहरूबाट गाउँपार्िकामा आएका आर्थिक ववकास, 
सामाश्चजक ववकास, पूवािधार ववकास, संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह र 
सशुासन र वातावरर् तथा ववपत व्यवस्थापनसंग सम्बश्चन्द्धत 
आयोजनाहरूिाई संबोधन गनि नसवकएको सन्द्दभिमा यी 
आयोजनाहरूिाई क्रमशः अको वर्िमा समावेश गररनकुा साथै गाउँ 
गौरव योजनाहरूका िार्ग प्रदेश सरकार र संघीय सरकार समक्ष माग 
गररने व्यहोरा अनरुोध गदिछु ।   

सम्मार्नत गाउँसभाका सभाध्यक्ष महोदय,  

      नेपािको संववधानिे व्यवस्था गरेको स्थानीय तह 
कायािन्द्वयनमा आए संगै यो गाउँपार्िका भोक, रोग, गररवी, पछौटेपन र 
आर्थिक समाश्चजक ववभेद ववुिको संघर्ि र समवृि प्रार्प्तको चरर्मा 
प्रवेश गरेको छ । यो प्रयास सर्ि पानिका िार्ग सम्परु्ि 
गाउँपार्िकावासीहु एउटै मञ्चमा आबि हनुपुने अवस्था आएको छ। 
िोकताश्चन्द्त्रक मलु्य मान्द्यतामा आधाररत समाजबाद उन्द्मखु अथितन्द्त्र 
स्थापना गनि अव सामाश्चजक आर्थिक क्षेत्रमा र्ड्को मानै पने बेिा 
भएको छ । 

 यो बजेट कायािन्द्वयनिे गाउँपार्िकामा 
न्द्यायपूर्ि सामाश्चजक ववकास संगै समवृिको नयाँ ढोका खोल्नेछ । 
यस बजेटिे स्थानीय स्तरमा आत्मर्नभिर अथितन्द्त्रको ववकास गदै 
सामाश्चजक ववकासिाई पर्न दररिो तलु्याई समिृ गाउँपार्िका 
र्नमािर्का िार्ग आधार तय गने ववर्यमा गाउँपार्िका आशावादी छ 
।  



 
 

 स्थानीय सरकार बन्द्दै गदाि 
गाउपार्िकाबासीका आकांक्षा पर्न उििदा छन।् र्सर्मत स्रोतका 
बीचबाट नागररकका अर्सर्मत आवश्यकता परुा गने ववर्य र्निय नै 
चनुौतीपरु्ि ववर्य हो । तथावप गाउँपार्िकाबासी आम जनसमदुाय, 

राजनैर्तक दिको रचनात्मक सहयोग र सद्भाव भएमा यी चनुौर्तका 
वीचमा अवसरका अनेकन संभावना छन ् भने्न कुरामा गाउँपार्िका 
ववश्वस्त छ ।  

 अन्द्त्यमा, यो बजेट तजुिमा गदाि मागि र्नदेशन 
प्रदान गनुि हनेु गाउँपार्िकाका अध्यक्ष ज्यू, प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृत 
ज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, स्थानीयस्तरमा 
वक्रयाशीि राजनीर्तक दिहरू, समाजसेवी बवुिश्चजवीहरू, गाउँ 
कायिपार्िकाको कायािियका सम्पूर्ि कमिचारीहु िगायत सम्पूर्ि 
गाउँपार्िकाबासी दाजभुाइ तथा दददीबवहनीहु प्रर्त ववशेर् धन्द्यवाद 
ददन चाहन्द्छु । “समिृ बडीकेदारः पयिटन, कृवर् र पूवािधार” भन्ने यस 
गाउँपार्िकाको नारािाई साथिक बनाउन सवै गाउँपार्िकाबासीको 
रचनात्मक सहयोगको आशा गरेकी छु। श्री केदार बाबािे हामी 
सवैको रक्षा गुन ।   

धन्द्यवाद ।जयनेपाि । 

ईन्द्रा बोहोरा भाट 

       उपाध्यक्ष 

बडीकेदार गाउँपार्िका 
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